
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL                   1 (20)    

 

Omsorgsnämnden  2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, 09:00 – 11:00 

 

Beslutande Roland Gustafsson (KD) ordförande 

 Bo Anders Johansson (S) vice ordförande 

 Emma Hörnqvist (L) 

 Therese Granström (C) 

 Gull-Britt Larsson (S) 

 Eva Banstorp (M) 

 Linda Glasin (V) tjänstgörande ersättare för Mats Eliasson 

 

Övriga Marielle Karlsson, socialsekreterare § 43 

 Jessica Boström, ekonom §§ 44 - 45 

 Patrik Nilsson, t.f socialchef §§ 50 - 51 

 Anna Kroik, äldreomsorgschef § 52 

 Rebecca Georgsson, ifo chef §§ 46 – 49, 58 

 Johanna Figueroa, nämndsekreterare § 54   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera 

 

Bo Anders Johansson  

Justeringens 

plats och tid Digitalt 2022-12-13  

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 43 - 59  

  Johanna Figueroa 

 Ordförande  

  Roland Gustafsson 

 Justerande  

  Bo Anders Johansson 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2022-12-07   

   

Datum för anslags uppsättande 2022-12-14 Datum för anslags nedtagande 2023-01-07 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Johanna Figueroa 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 43 

   

Beslut om nedläggning av faderskap enl. 2 kap.7 § 1 och 2 p 

FB 
 

Sekretessärende 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 44  ON/2022:75 – 002 

 

Attesträtter för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämn-

dens verksamheter 2023 
 
Ansvar   Beslutsattest ordinarie Ersättare 

520          IFO-chef  Äldreomsorgschef 

530          Äldreomsorgschef  IFO-chef 

532          Enhetschef hemtj omr 1/Granhöjden        Enhetschef Vikbacka 

533          Enhetschef Vikbacka Enhetschef hemtj omr 1/Granhöjden 

534          Enhetschef Tranan  Enhetschef hemtj omr 2,3,4 

535          Enhetschef Sibyllagården Enhetschef Blåsippan 

537          MAS   Äldreomsorgschef 

538          Enhetschef hemtj omr 2,3,4 Enhetschef Tranan 

539          Enhetschef Blåsippan Enhetschef Sibyllagården 

540          Enhetschef särskilda omsorgen Äldreomsorgschef 

542          Enhetschef medicinsk enhet MAS 

563          IFO-chef  Äldreomsorgschef 

 

 

Beredande organs förslag 

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2022-11-11 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-13 § 79 

 

Omsorgsnämndens beslutar 

 

att ändra titeln t.f äldreomsorgschef till äldreomsorgschef. 

 

att godkänna attesträtter för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde 2023. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 45  ON/2022:8 – 000 

 

Ekonomisk uppföljning januari - november 2022 
 

En ekonomisk uppföljning för omsorgsnämnden har upprättats för perioden 

januari – november 2022. Uppföljningen innehåller förbrukning till sista 

november jämfört med budget och väsentliga periodiseringar av intäkter 

och kostnader har gjorts för november månad. 

 

Utfallet för november visar på en negativ avvikelse mot budget. Det är 

främst inom IFO:s verksamheter och särskilt placeringar barn och unga 

samt placeringar familjehem som har en större negativ avvikelse mot bud-

get. Även hemtjänsten utgör en stor del av den negativa avvikelsen. Detta 

beror bland annat på ökade personalkostnader på grund av fler ärenden.    

 

 

Beredande organs förslag 

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2022-12-05 

 

 

Omsorgsnämndens beslutar  

 

att godkänna redovisningen för perioden januari – november 2022 och att 

punk 3 på kallelse inkluderas i detta beslut då perioden innefattas. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 46  ON/2022:82 – 002 

 

Uppföljningsplan för omsorgsnämnden och dess utskott 2023 
 

Omsorgsnämnden skall fastställa uppföljningsplan för sina egna verksam-

hetsområden för 2023. 

 

 
Beredande organs förslag 

Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-10-21 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 75 

 

 

Omsorgsnämndens beslutar 

 

 att fastställa uppföljningsplan för omsorgsnämnden och dess utskott för 

2023. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 47  ON/2022:71 – 002 

 

Delegationsordning för omsorgsnämnden 2023 
 

En målsättning har varit att Omsorgsnämndens delegationsordning skall re-

videras varje år samt alltid i direkt anslutning till att lagrum eller uppdrag 

förändras. Inför 2023 har en rad förändringar gjorts för att göra delegat-

ionsordningen mer pedagogisk samt har en rad beslut lagts in som tidigare 

saknats.  

 

Beredande organs förslag 

Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-11-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 76 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna ändringen i delegationsordningen punkt 5.24 från 6 kap § 8a 

FB till 6 kap § 8 FB. 

 

att omsorgsnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen samt 

att den skall gälla från och med 2023-01-01. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 48  ON/2022:78 – 730 

 

Riktlinjer för biståndshandläggning inom vård och omsorg i 

Storumans kommun 2023 
 

Dessa riktlinjer utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell 

rättspraxis och förarbeten till gällande lager oh bindande föreskrifter från 

Socialstyrelsen. 

Riktlinjerna för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldre-

omsorgen fastställs av omsorgsnämnden och är ett styrdokument främst rik-

tat till handläggare som utreder och fattar delegationsbeslut om bistånd 

inom omsorgen för äldre. 

Syftet med riktlinjerna är att de ska verka som vägledning i handläggaren 

arbete med rättssäker utredning, behovsbedömning och beslutsfattande samt 

uppföljning av insatser. Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt 

synsätt vid bedömningar och att personer med likvärdiga behov bedöms på 

samma sätt. Utifrån förändringar i praxis och lagstiftning finns behov av att 

revidera dessa riktlinjer regelbundet. 

 

 

Beredande organs förslag 

Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-10-11 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 77 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna den reviderade riktlinjerna för biståndshandläggning inom 

vård och omsorg samt att dessa börjar gälla från och med 2023-01-01. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 49  ON/2022:81 – 754 

 

Utökat ekonomiskt bistånd julen 2022 
 

 

Tidigare år vid jul har det funnits möjlighet för personer som lever på för-

sörjningsstöd att ansöka om extra bistånd till julklappar och extra 

bistånd till julklappar och extra matpengar för att kunna köpa julmat. Per-

soner som är långvarigt beroende av försörjningsstöd har inte några margi-

naler för att spara medel inför julens alla extra utgifter. 

 

Inför julen 2021 utbetalades sammanlagt 8 150 kronor i extra bistånd. 

 

Bedömning görs att detta extra bistånd är en viktig del i att barn i bistånds-

beroende familjer skall ges likvärdiga möjligheter som övriga barn i sam-

hället. 

 

Individ och familjeomsorgen föreslår följande summor: 

Extra matpengar 300 kronor per person i hushållet. 

Bistånd till julklapp till hemmaboende barn 400 kronor per barn. Bistånd 

till julklapp till placerat barn i familjehem/HVB hem 250 kronor per barn. 

 
 

Beredande organs förslag 

Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-10-11 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 78 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att personer som långvarigt varit beroende av försörjningsstöd ska beviljas 

extra bistånd enligt SoL 4:2 inför julen 2022, med 400kronor per hem-

maboende barn till julklappar, samt 250 kronor per placerat barn till jul-

klappar (gäller barn under 18 år), samt 300 kronor extra till mat per person i 

hushållet till samtliga långvarigt biståndsberoende (6 månader och längre) 

 

att godkänna individ- och familjeomsorgens redovisning av medel som gått 

ut i extra i bistånd för julen 2021. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 50  ON/2022:74 – 012 

 

Internkontrollplan 2023 
 

Enligt gällande reglementet för intern kontroll skall omsorgsnämnden upp-

rätta en särskild plan för den interna kontrollen.   

 

 

 

Beredande organs förslag  

T.f socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-10-21. 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 80 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta planen för internkontroll inom omsorgsnämndens verksamhetsom-

råde 2023. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 51  ON/2022:87 – 706 

 

Detaljbudget 2023 omsorgsnämnden 
 

Detaljbudgeten är upprättad utifrån gällande förslag till ramökning som ska 

prövas av kommunfullmäktige i november.  

 

Kommunen påverkas av inflation och ökade pensionskostnader som föran-

leder ett ökat po-påslag vilket påverkar nämndens förutsättningar.   

 

 

Beredande organs förslag 

Tf socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-10-31 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 81 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget till detaljbudget 2023. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 52  ON/2022:88 – 701 

 

Protokoll Samråd vård och omsorg 2022-10-14 
 

På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 

mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, 

skickas rekommendation till beslut gällande länsgemensam Hjälpmedels-

strategi i Västerbotten.  

Hälso och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 

hälsa och en vård på lika villkor. I regeringsformen lyfts målsättningen att 

alla människor ska uppnå delaktighet och jämställdhet i samhället varför det 

allmänna ska motverka diskriminering av bland annat personer med funkt-

ionsnedsättning.  

Regionen och kommunerna ska i enlighet med lagstiftningen erbjuda habili-

tering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsätt-

ning. Sveriges nationella funktionshinderspolitik vilar på konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt barnkonventionen.  

Hjälpmedelsstrategin togs ursprungligen fram för att hitta ytterligare och 

fungerande former för samverkan med målet att nå en jämlik hjälpmedels-

förskrivning i länet. Med utgångspunkt i den regionala samverkansstruk-

turen sågs ett behov av att uppdatera strategin utifrån nya förutsättningar. 

På uppdrag Länssamverkansgruppen har Hjälpmedelsrådet reviderat 

Hjälpmedelsstrategin utifrån bland annat den digitala utvecklingen, sam-

verkan och omställningen Nära vård.  

Den reviderade Hjälpmedelsstrategin ersätter den nuvarande Hjälpmedels-

strategin.  

 

Beredande organs förslag 

Tf äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2022-11-02 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 82 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna den reviderade länsgemensamma Hjälpmedelsstrategin och att 

gälla från 2023-04-01. Med denna strategi som grund finns rutiner och do-

kument som mer specifikt anger arbetssätt och rutiner för regionen och 

kommunerna.   
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 52 forts. 

 

att strategin gäller till 2025-03-31, då uppföljning ska ske och beslut tas om 

eventuell revidering eller förlängning.  

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 53  ON/2022:96 – 002 

 

Val av ledamot till Delegationen för socialvälfärd och hälsa 

(DSH) 
 

Kommunerna inom Västerbottens län har antagit överenskommelse om 

samverkan för regional utveckling 2023 – 2026. För samverkan mellan reg-

ioner och kommunerna på förtroendepersonnivå innehåller överenskom-

melsen ett antal delegationer. Denna förtroendepersonsorganisation behöver 

nu tillsättas med ledamöter inför den kommande mandatperioden. Detta gör 

varje enskild kommun genom att förrätta val i respektive kommunfullmäk-

tige alternativt annat organ som kommunen finner lämpligt. 

 

Delegation för social välfärd och hälsa (DSH) utgörs av 15 – 17 ledamöter 

från kommunerna där varje kommun utser en ledamot med undantag för 

kommuner med över 50 000 invånare, Umeå och Skellefteå kommun, som 

har möjlighet att utse två ledamöter var. 

 

Ålderspresidentberedning har hållits inför valfullmäktige som var den 22 

november där följande bestämdes 

 

att omsorgsnämnden skall utse en ledamot till Delegationen för socialväl-

färd och hälsa (DSH). 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att utse Bo Anders Johansson som ledamot till Delegationen för socialväl-

färd och hälsa (DSH). 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 54  ON/2022:76 – 006 

 

Sammanträdesplan 2023 för omsorgsnämnden och dess ut-

skott 
 

Enligt gällande reglemente ska omsorgsnämnden bestämma datum för sina 

sammanträden. Nämndsekreteraren har efter samråd med omsorgsnämn-

dens presidium och t.f. socialchef tagit fram ett förslag till sammanträdes-

plan år 2023 för omsorgsnämnden och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

 

 

Omsorgsnämnden 

 

Onsdag 18 januari 

Onsdag 1 mars 

Onsdag 24 maj 

Onsdag 20 september 

Onsdag 18 oktober 

Onsdag 6 december 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 

 

Onsdag 18 januari, personärenden 

Onsdag 8 februari 

Onsdag 5 april, personärenden 

Onsdag 10 maj 

Onsdag 14 juni 

Onsdag 16 augusti 

Onsdag 6 september 

Onsdag 4 oktober 

Onsdag 22 november 

 

 

Förslag till beslut 

 

att omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden att anta före-

slagna sammanträdesplan. 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta sammanträdesplanen för omsorgsnämnden och dess utskott 2023. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 55  ON/2021:28 – 700 

 

T.f socialchef informerar 
 

T.f socialchef informerar omsorgsnämnden att den 6 februari tillträder He-

lena Steen som ny socialchef.  Nuvarande tf socialchef kommer att finnas 

som stöd tillsammans med äldreomsorgschef Anna Kroik och Ifo- chef Re-

becca Georgsson. 

 

14 december 2022 ska äldreomsorgschef Anna och tf socialchef Patrik åka 

upp till Tärnaby och träffa de anställda inom omsorgen och fackliga före-

trädare. 

 

 

T.f socialchef redovisar de investerings- och igångsättningsbeslut inom om-

sorgsnämndens investeringsram som är tagna 2022-11-24 och 2022-12-01. 

 

Omsorgsnämnden har tagit emot informationen och godkänner redo-

visningen av investering- och ingångsättningsbeslut. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2022-12-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 56 

   

Redovisning av delegationsbeslut januari - oktober 2022 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Ann-Christine Johansson, socialsekreterare 

 

Annica Sjölander, socialsekreterare 

 

Emilia Ronnhed, handläggare 

 

Linda Wallin, socialsekreterare 

 

Omsorgsnämndens ordförande 

 

Marielle Karlsson socialsekreterare 

 

Rebecca Georgsson, ifo chef 

 

Sofia Lindberg, handläggare 

 

Theresé Mörtzell, socialsekreterare 

 

Erik Wennstig-Vinka, biståndshandläggare 

 

Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 

 

Martina Andersson, biståndshandläggare 

 

Alexandra Burlin, biståndshandläggare 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för oktober 2022. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2022-12-07  
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 57 

   

Meddelande 

 
Delårsrapport januari-augusti 2022 för Storumans kommun 

(KS/2022:595) 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2022 på ca 22 mnkr vilket är bättre 

 än budget för året vilket gör att de finansiella målen för god ekonomisk hus-

hållning ser ut att nås. Däremot kommer kommunen att ha svårare att nå verk-

samhetsmålen eftersom det görs en försiktig prognos från omsorgsnämnden.  

 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att se över verksamheterna för att 

 minimera underskotten samt att de ska notera att de i år och kommande år  

omfattas av den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram och 

 att nämnderna i samband med antagande av verksamhetsplan och detaljbud- 

get för 2023 redovisar vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att minska 

 underskotten kommande år. 

 

Motion – frivilliga delade turer KS/2022-09-27 § 94 

Motion inlämnades till kommunfullmäktige 2021-04-09 från Daniel Johansson 

(V) om att införa frivilliga delade turer.  -En del av motionen innehåller att det 

sedan ett antal år tillbaka finns ett beslut om att delade turer ska avskaffas ”på 

sikt”. Sedan det beslutet fattades har intet hänt. Nu driver vi på för att de be- 

slutet skall verkställas genom att ge förslag på hur det kan genomföras. 

att Storumans kommunfullmäktige utreder möjligheten till ett införande av  

system med frivilliga delade turer och kompensation för timmarna mellan  

arbetspassen 

att de ökade statliga medlen för bemanning av äldreomsorgen nyttjas till detta. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 att överlämna motionen till kom- 

munstyrelsen för beredning. Motionen har därefter översänts till omsorgs- 

nämnden för yttrande.  Omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås mot 

 bakgrund att nämnden redan i utgångsläget inte har en budget i balans saknas 

finansiering av förslaget. 

 

2021-11-08 § 84 föreslår kommunstyrelsen att motionen avslås. 

Återremiss vid kommunfullmäktiges behandling sker 2021-11-23 § 127 efter 

 yrkande från Linda Glasin (V) för ytterligare beredning genom framtagande  

av kompletterande beslutsunderlag innehållande bl.a kostnadsberäkningar,  

förslag på organisationsförändringar, kartläggning av behov av personal och 

 ev personalrekryteringar. 

Omsorgsnämndens yttrande 2022-05-25 § 19 efter återremiss med preliminär 

kostnadsberäkning, beräkningsantaganden, organisationsförändringar och 
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ON § 57 forts. 

 

 rekryteringsbehov och en summering. Omsorgsnämnden föreslår kommun-

fullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsen förslag 2022-09-13 att motionen bifalls efter yrkanden  

från Daniel Johansson (V) biträdd av Maria Gardfall (S), Jessica Bergs-

fors(partilös f.d C) yrkar att motionen avslås och Veronica Håkansson (M)  

biträdd av Anders Persson (C) yrkar på ändringar i att första att-satsen i mot-

ionen bifalls och att andra att-satsen i motionen avslås. 

Propositionsordning: För att få ett motförslag till kommunstyrelsens förslag  

som huvudförslag, ställer ordförande först proposition p Jessica Bergfors  

yrkande  att avslå motionen och Veronica Håkanssons yrkande att avslå  

andra att-satsen i motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktiga be- 

slutar enligt Veronica Håkanssons yrkande. Ordförande ställer därefter pro-

position på kommunstyrelsens förslag och Veronica Håkanssons yrkande  

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Veronica Håkanssons yr- 

kande. 

Omröstning: Med 16 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen 

 

att uppdra till omsorgsnämnden att ta fram ett system för genomförande och 

verkställande av frivilliga delade turer under perioden 2023 – 2026. 

 

att motionen ska beaktas i arbetet med äldreplanen. 

 

 

2022-10-14 från Kammarrätten i Sundsvall. Mål nr 2255-22. Saken: Underrät-

telse 

2022-11-08 från Skellefteå tingsrätt. Mål nr T 228-22. Saken: Dom vunnit laga 

kraft. 

 

 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

----- 
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ON § 58  ON/2022:80 – 754 

 

Fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 2023 
 

Enligt 4 kap §3 andra stycket i Socialtjänstlagen (2011:453) ska Regeringen 

varje år besluta om riksnormen för försörjningsstöd. 

Socialdepartementet bereder ärendet och beslutet innebär en ändring i Soci-

altjänstförordningen (2001:937). I beslutet och förordningen ingår endast 

totalsummorna för varje personkategori och hushållsstorlek. De nya sum-

morna i riksnormen framgår i Socialtjänstförordningen. 

Från och med år 2012 beslutar varje kommun själva vilken fördelning man 

vill ha på de olika behovsposterna inom ramen för totalsumman.  

 

I riksnormen för 2023 har samtliga poster räknats upp med 8,6 % jämfört 

med 2022. 
 

Beredande organs förslag 

Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-11-09 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 79 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fördelningen av 2023 års riksnorm skall fördelas av Ifo chef. 

----- 
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ON § 59 

   

Tjänstgöringsdag för omsorgsnämndens ordförande 2023-

2026 
 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att ordförandes för omsorgsnämndens har sin tjänstgöringsdag på onsdagar 

under mandatperioden 2023 - 2026. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL                   1 (20)    


 


Omsorgsnämnden  2022-12-07  


 


_________________________________________________________________________________________________________________ 


 Utdragsbestyrkande 


 
Plats och tid Paragrafen, 09:00 – 11:00 


 


Beslutande Roland Gustafsson (KD) ordförande 


 Bo Anders Johansson (S) vice ordförande 


 Emma Hörnqvist (L) 


 Therese Granström (C) 


 Gull-Britt Larsson (S) 


 Eva Banstorp (M) 


 Linda Glasin (V) tjänstgörande ersättare för Mats Eliasson 


 


Övriga Marielle Karlsson, socialsekreterare § 43 


 Jessica Boström, ekonom §§ 44 - 45 


 Patrik Nilsson, t.f socialchef §§ 50 - 51 


 Anna Kroik, äldreomsorgschef § 52 


 Rebecca Georgsson, ifo chef §§ 46 – 49, 58 


 Johanna Figueroa, nämndsekreterare § 54   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Utses att justera 


 


Bo Anders Johansson  


Justeringens 


plats och tid Digitalt 2022-12-13  


    


Underskrifter Sekreterare  §§ 43 - 59  


  Johanna Figueroa 


 Ordförande  


  Roland Gustafsson 


 Justerande  


  Bo Anders Johansson 


 
Bevis om anslag 


Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 


anslagstavla. 


 
Sammanträdesdatum 2022-12-07   


   


Datum för anslags uppsättande 2022-12-14 Datum för anslags nedtagande 2023-01-07 


   


Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 


   


Underskrift   


 Johanna Figueroa 
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ON § 43 


   


Beslut om nedläggning av faderskap enl. 2 kap.7 § 1 och 2 p 


FB 
 


Sekretessärende 


----- 
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ON § 44  ON/2022:75 – 002 


 


Attesträtter för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämn-


dens verksamheter 2023 
 
Ansvar   Beslutsattest ordinarie Ersättare 


520          IFO-chef  Äldreomsorgschef 


530          Äldreomsorgschef  IFO-chef 


532          Enhetschef hemtj omr 1/Granhöjden        Enhetschef Vikbacka 


533          Enhetschef Vikbacka Enhetschef hemtj omr 1/Granhöjden 


534          Enhetschef Tranan  Enhetschef hemtj omr 2,3,4 


535          Enhetschef Sibyllagården Enhetschef Blåsippan 


537          MAS   Äldreomsorgschef 


538          Enhetschef hemtj omr 2,3,4 Enhetschef Tranan 


539          Enhetschef Blåsippan Enhetschef Sibyllagården 


540          Enhetschef särskilda omsorgen Äldreomsorgschef 


542          Enhetschef medicinsk enhet MAS 


563          IFO-chef  Äldreomsorgschef 


 


 


Beredande organs förslag 


Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2022-11-11 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-13 § 79 


 


Omsorgsnämndens beslutar 


 


att ändra titeln t.f äldreomsorgschef till äldreomsorgschef. 


 


att godkänna attesträtter för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens 


verksamhetsområde 2023. 


----- 
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ON § 45  ON/2022:8 – 000 


 


Ekonomisk uppföljning januari - november 2022 
 


En ekonomisk uppföljning för omsorgsnämnden har upprättats för perioden 


januari – november 2022. Uppföljningen innehåller förbrukning till sista 


november jämfört med budget och väsentliga periodiseringar av intäkter 


och kostnader har gjorts för november månad. 


 


Utfallet för november visar på en negativ avvikelse mot budget. Det är 


främst inom IFO:s verksamheter och särskilt placeringar barn och unga 


samt placeringar familjehem som har en större negativ avvikelse mot bud-


get. Även hemtjänsten utgör en stor del av den negativa avvikelsen. Detta 


beror bland annat på ökade personalkostnader på grund av fler ärenden.    


 


 


Beredande organs förslag 


Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2022-12-05 


 


 


Omsorgsnämndens beslutar  


 


att godkänna redovisningen för perioden januari – november 2022 och att 


punk 3 på kallelse inkluderas i detta beslut då perioden innefattas. 


----- 
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ON § 46  ON/2022:82 – 002 


 


Uppföljningsplan för omsorgsnämnden och dess utskott 2023 
 


Omsorgsnämnden skall fastställa uppföljningsplan för sina egna verksam-


hetsområden för 2023. 


 


 
Beredande organs förslag 


Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-10-21 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 75 


 


 


Omsorgsnämndens beslutar 


 


 att fastställa uppföljningsplan för omsorgsnämnden och dess utskott för 


2023. 


----- 
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ON § 47  ON/2022:71 – 002 


 


Delegationsordning för omsorgsnämnden 2023 
 


En målsättning har varit att Omsorgsnämndens delegationsordning skall re-


videras varje år samt alltid i direkt anslutning till att lagrum eller uppdrag 


förändras. Inför 2023 har en rad förändringar gjorts för att göra delegat-


ionsordningen mer pedagogisk samt har en rad beslut lagts in som tidigare 


saknats.  


 


Beredande organs förslag 


Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-11-14. 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 76 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att godkänna ändringen i delegationsordningen punkt 5.24 från 6 kap § 8a 


FB till 6 kap § 8 FB. 


 


att omsorgsnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen samt 


att den skall gälla från och med 2023-01-01. 


----- 
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ON § 48  ON/2022:78 – 730 


 


Riktlinjer för biståndshandläggning inom vård och omsorg i 


Storumans kommun 2023 
 


Dessa riktlinjer utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell 


rättspraxis och förarbeten till gällande lager oh bindande föreskrifter från 


Socialstyrelsen. 


Riktlinjerna för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldre-


omsorgen fastställs av omsorgsnämnden och är ett styrdokument främst rik-


tat till handläggare som utreder och fattar delegationsbeslut om bistånd 


inom omsorgen för äldre. 


Syftet med riktlinjerna är att de ska verka som vägledning i handläggaren 


arbete med rättssäker utredning, behovsbedömning och beslutsfattande samt 


uppföljning av insatser. Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt 


synsätt vid bedömningar och att personer med likvärdiga behov bedöms på 


samma sätt. Utifrån förändringar i praxis och lagstiftning finns behov av att 


revidera dessa riktlinjer regelbundet. 


 


 


Beredande organs förslag 


Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-10-11 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 77 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att godkänna den reviderade riktlinjerna för biståndshandläggning inom 


vård och omsorg samt att dessa börjar gälla från och med 2023-01-01. 


----- 
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ON § 49  ON/2022:81 – 754 


 


Utökat ekonomiskt bistånd julen 2022 
 


 


Tidigare år vid jul har det funnits möjlighet för personer som lever på för-


sörjningsstöd att ansöka om extra bistånd till julklappar och extra 


bistånd till julklappar och extra matpengar för att kunna köpa julmat. Per-


soner som är långvarigt beroende av försörjningsstöd har inte några margi-


naler för att spara medel inför julens alla extra utgifter. 


 


Inför julen 2021 utbetalades sammanlagt 8 150 kronor i extra bistånd. 


 


Bedömning görs att detta extra bistånd är en viktig del i att barn i bistånds-


beroende familjer skall ges likvärdiga möjligheter som övriga barn i sam-


hället. 


 


Individ och familjeomsorgen föreslår följande summor: 


Extra matpengar 300 kronor per person i hushållet. 


Bistånd till julklapp till hemmaboende barn 400 kronor per barn. Bistånd 


till julklapp till placerat barn i familjehem/HVB hem 250 kronor per barn. 


 
 


Beredande organs förslag 


Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-10-11 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 78 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att personer som långvarigt varit beroende av försörjningsstöd ska beviljas 


extra bistånd enligt SoL 4:2 inför julen 2022, med 400kronor per hem-


maboende barn till julklappar, samt 250 kronor per placerat barn till jul-


klappar (gäller barn under 18 år), samt 300 kronor extra till mat per person i 


hushållet till samtliga långvarigt biståndsberoende (6 månader och längre) 


 


att godkänna individ- och familjeomsorgens redovisning av medel som gått 


ut i extra i bistånd för julen 2021. 


----- 
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ON § 50  ON/2022:74 – 012 


 


Internkontrollplan 2023 
 


Enligt gällande reglementet för intern kontroll skall omsorgsnämnden upp-


rätta en särskild plan för den interna kontrollen.   


 


 


 


Beredande organs förslag  


T.f socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-10-21. 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 80 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att anta planen för internkontroll inom omsorgsnämndens verksamhetsom-


råde 2023. 


----- 
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ON § 51  ON/2022:87 – 706 


 


Detaljbudget 2023 omsorgsnämnden 
 


Detaljbudgeten är upprättad utifrån gällande förslag till ramökning som ska 


prövas av kommunfullmäktige i november.  


 


Kommunen påverkas av inflation och ökade pensionskostnader som föran-


leder ett ökat po-påslag vilket påverkar nämndens förutsättningar.   


 


 


Beredande organs förslag 


Tf socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-10-31 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 81 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att godkänna förslaget till detaljbudget 2023. 


----- 
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ON § 52  ON/2022:88 – 701 


 


Protokoll Samråd vård och omsorg 2022-10-14 
 


På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 


mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, 


skickas rekommendation till beslut gällande länsgemensam Hjälpmedels-


strategi i Västerbotten.  


Hälso och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 


hälsa och en vård på lika villkor. I regeringsformen lyfts målsättningen att 


alla människor ska uppnå delaktighet och jämställdhet i samhället varför det 


allmänna ska motverka diskriminering av bland annat personer med funkt-


ionsnedsättning.  


Regionen och kommunerna ska i enlighet med lagstiftningen erbjuda habili-


tering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsätt-


ning. Sveriges nationella funktionshinderspolitik vilar på konventionen om 


rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt barnkonventionen.  


Hjälpmedelsstrategin togs ursprungligen fram för att hitta ytterligare och 


fungerande former för samverkan med målet att nå en jämlik hjälpmedels-


förskrivning i länet. Med utgångspunkt i den regionala samverkansstruk-


turen sågs ett behov av att uppdatera strategin utifrån nya förutsättningar. 


På uppdrag Länssamverkansgruppen har Hjälpmedelsrådet reviderat 


Hjälpmedelsstrategin utifrån bland annat den digitala utvecklingen, sam-


verkan och omställningen Nära vård.  


Den reviderade Hjälpmedelsstrategin ersätter den nuvarande Hjälpmedels-


strategin.  


 


Beredande organs förslag 


Tf äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2022-11-02 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 82 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att godkänna den reviderade länsgemensamma Hjälpmedelsstrategin och att 


gälla från 2023-04-01. Med denna strategi som grund finns rutiner och do-


kument som mer specifikt anger arbetssätt och rutiner för regionen och 


kommunerna.   
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ON § 52 forts. 


 


att strategin gäller till 2025-03-31, då uppföljning ska ske och beslut tas om 


eventuell revidering eller förlängning.  


----- 
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ON § 53  ON/2022:96 – 002 


 


Val av ledamot till Delegationen för socialvälfärd och hälsa 


(DSH) 
 


Kommunerna inom Västerbottens län har antagit överenskommelse om 


samverkan för regional utveckling 2023 – 2026. För samverkan mellan reg-


ioner och kommunerna på förtroendepersonnivå innehåller överenskom-


melsen ett antal delegationer. Denna förtroendepersonsorganisation behöver 


nu tillsättas med ledamöter inför den kommande mandatperioden. Detta gör 


varje enskild kommun genom att förrätta val i respektive kommunfullmäk-


tige alternativt annat organ som kommunen finner lämpligt. 


 


Delegation för social välfärd och hälsa (DSH) utgörs av 15 – 17 ledamöter 


från kommunerna där varje kommun utser en ledamot med undantag för 


kommuner med över 50 000 invånare, Umeå och Skellefteå kommun, som 


har möjlighet att utse två ledamöter var. 


 


Ålderspresidentberedning har hållits inför valfullmäktige som var den 22 


november där följande bestämdes 


 


att omsorgsnämnden skall utse en ledamot till Delegationen för socialväl-


färd och hälsa (DSH). 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar  


 


att utse Bo Anders Johansson som ledamot till Delegationen för socialväl-


färd och hälsa (DSH). 


----- 
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ON § 54  ON/2022:76 – 006 


 


Sammanträdesplan 2023 för omsorgsnämnden och dess ut-


skott 
 


Enligt gällande reglemente ska omsorgsnämnden bestämma datum för sina 


sammanträden. Nämndsekreteraren har efter samråd med omsorgsnämn-


dens presidium och t.f. socialchef tagit fram ett förslag till sammanträdes-


plan år 2023 för omsorgsnämnden och omsorgsnämndens arbetsutskott. 


 


 


Omsorgsnämnden 


 


Onsdag 18 januari 


Onsdag 1 mars 


Onsdag 24 maj 


Onsdag 20 september 


Onsdag 18 oktober 


Onsdag 6 december 


 


Omsorgsnämndens arbetsutskott 


 


Onsdag 18 januari, personärenden 


Onsdag 8 februari 


Onsdag 5 april, personärenden 


Onsdag 10 maj 


Onsdag 14 juni 


Onsdag 16 augusti 


Onsdag 6 september 


Onsdag 4 oktober 


Onsdag 22 november 


 


 


Förslag till beslut 


 


att omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden att anta före-


slagna sammanträdesplan. 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att anta sammanträdesplanen för omsorgsnämnden och dess utskott 2023. 


----- 
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ON § 55  ON/2021:28 – 700 


 


T.f socialchef informerar 
 


T.f socialchef informerar omsorgsnämnden att den 6 februari tillträder He-


lena Steen som ny socialchef.  Nuvarande tf socialchef kommer att finnas 


som stöd tillsammans med äldreomsorgschef Anna Kroik och Ifo- chef Re-


becca Georgsson. 


 


14 december 2022 ska äldreomsorgschef Anna och tf socialchef Patrik åka 


upp till Tärnaby och träffa de anställda inom omsorgen och fackliga före-


trädare. 


 


 


T.f socialchef redovisar de investerings- och igångsättningsbeslut inom om-


sorgsnämndens investeringsram som är tagna 2022-11-24 och 2022-12-01. 


 


Omsorgsnämnden har tagit emot informationen och godkänner redo-


visningen av investering- och ingångsättningsbeslut. 


----- 
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ON § 56 


   


Redovisning av delegationsbeslut januari - oktober 2022 
 


Följande delegationsbeslut redovisas: 


 


Ann-Christine Johansson, socialsekreterare 


 


Annica Sjölander, socialsekreterare 


 


Emilia Ronnhed, handläggare 


 


Linda Wallin, socialsekreterare 


 


Omsorgsnämndens ordförande 


 


Marielle Karlsson socialsekreterare 


 


Rebecca Georgsson, ifo chef 


 


Sofia Lindberg, handläggare 


 


Theresé Mörtzell, socialsekreterare 


 


Erik Wennstig-Vinka, biståndshandläggare 


 


Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 


 


Martina Andersson, biståndshandläggare 


 


Alexandra Burlin, biståndshandläggare 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för oktober 2022. 


----- 
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ON § 57 


   


Meddelande 


 
Delårsrapport januari-augusti 2022 för Storumans kommun 


(KS/2022:595) 


Kommunen prognostiserar ett resultat för 2022 på ca 22 mnkr vilket är bättre 


 än budget för året vilket gör att de finansiella målen för god ekonomisk hus-


hållning ser ut att nås. Däremot kommer kommunen att ha svårare att nå verk-


samhetsmålen eftersom det görs en försiktig prognos från omsorgsnämnden.  


 


Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att se över verksamheterna för att 


 minimera underskotten samt att de ska notera att de i år och kommande år  


omfattas av den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram och 


 att nämnderna i samband med antagande av verksamhetsplan och detaljbud- 


get för 2023 redovisar vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att minska 


 underskotten kommande år. 


 


Motion – frivilliga delade turer KS/2022-09-27 § 94 


Motion inlämnades till kommunfullmäktige 2021-04-09 från Daniel Johansson 


(V) om att införa frivilliga delade turer.  -En del av motionen innehåller att det 


sedan ett antal år tillbaka finns ett beslut om att delade turer ska avskaffas ”på 


sikt”. Sedan det beslutet fattades har intet hänt. Nu driver vi på för att de be- 


slutet skall verkställas genom att ge förslag på hur det kan genomföras. 


att Storumans kommunfullmäktige utreder möjligheten till ett införande av  


system med frivilliga delade turer och kompensation för timmarna mellan  


arbetspassen 


att de ökade statliga medlen för bemanning av äldreomsorgen nyttjas till detta. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 att överlämna motionen till kom- 


munstyrelsen för beredning. Motionen har därefter översänts till omsorgs- 


nämnden för yttrande.  Omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås mot 


 bakgrund att nämnden redan i utgångsläget inte har en budget i balans saknas 


finansiering av förslaget. 


 


2021-11-08 § 84 föreslår kommunstyrelsen att motionen avslås. 


Återremiss vid kommunfullmäktiges behandling sker 2021-11-23 § 127 efter 


 yrkande från Linda Glasin (V) för ytterligare beredning genom framtagande  


av kompletterande beslutsunderlag innehållande bl.a kostnadsberäkningar,  


förslag på organisationsförändringar, kartläggning av behov av personal och 


 ev personalrekryteringar. 


Omsorgsnämndens yttrande 2022-05-25 § 19 efter återremiss med preliminär 


kostnadsberäkning, beräkningsantaganden, organisationsförändringar och 
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ON § 57 forts. 


 


 rekryteringsbehov och en summering. Omsorgsnämnden föreslår kommun-


fullmäktige att avslå motionen. 


Kommunstyrelsen förslag 2022-09-13 att motionen bifalls efter yrkanden  


från Daniel Johansson (V) biträdd av Maria Gardfall (S), Jessica Bergs-


fors(partilös f.d C) yrkar att motionen avslås och Veronica Håkansson (M)  


biträdd av Anders Persson (C) yrkar på ändringar i att första att-satsen i mot-


ionen bifalls och att andra att-satsen i motionen avslås. 


Propositionsordning: För att få ett motförslag till kommunstyrelsens förslag  


som huvudförslag, ställer ordförande först proposition p Jessica Bergfors  


yrkande  att avslå motionen och Veronica Håkanssons yrkande att avslå  


andra att-satsen i motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktiga be- 


slutar enligt Veronica Håkanssons yrkande. Ordförande ställer därefter pro-


position på kommunstyrelsens förslag och Veronica Håkanssons yrkande  


och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Veronica Håkanssons yr- 


kande. 


Omröstning: Med 16 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige 


enligt kommunstyrelsens förslag. 


 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


att bifalla motionen 


 


att uppdra till omsorgsnämnden att ta fram ett system för genomförande och 


verkställande av frivilliga delade turer under perioden 2023 – 2026. 


 


att motionen ska beaktas i arbetet med äldreplanen. 


 


 


2022-10-14 från Kammarrätten i Sundsvall. Mål nr 2255-22. Saken: Underrät-


telse 


2022-11-08 från Skellefteå tingsrätt. Mål nr T 228-22. Saken: Dom vunnit laga 


kraft. 


 


 


 


Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 


----- 
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ON § 58  ON/2022:80 – 754 


 


Fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 2023 
 


Enligt 4 kap §3 andra stycket i Socialtjänstlagen (2011:453) ska Regeringen 


varje år besluta om riksnormen för försörjningsstöd. 


Socialdepartementet bereder ärendet och beslutet innebär en ändring i Soci-


altjänstförordningen (2001:937). I beslutet och förordningen ingår endast 


totalsummorna för varje personkategori och hushållsstorlek. De nya sum-


morna i riksnormen framgår i Socialtjänstförordningen. 


Från och med år 2012 beslutar varje kommun själva vilken fördelning man 


vill ha på de olika behovsposterna inom ramen för totalsumman.  


 


I riksnormen för 2023 har samtliga poster räknats upp med 8,6 % jämfört 


med 2022. 
 


Beredande organs förslag 


Ifo chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2022-11-09 


Arbetsutskottets protokoll 2022-11-23 § 79 


 


 


Omsorgsnämnden beslutar 


 


att fördelningen av 2023 års riksnorm skall fördelas av Ifo chef. 


----- 
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ON § 59 


   


Tjänstgöringsdag för omsorgsnämndens ordförande 2023-


2026 
 


Omsorgsnämnden beslutar  


 


att ordförandes för omsorgsnämndens har sin tjänstgöringsdag på onsdagar 


under mandatperioden 2023 - 2026. 


----- 
 


 


 


  


 





