
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL                                       1 (20)  

 

Omsorgsnämnden  2021-09-22  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid                Paragrafen, 09:00 – 12:30 

 

Beslutande Roland Gustafsson (K) 

 Bo Anders Johansson (S) 

 Therese Granström (C) 

 Gull-Britt Larsson  (S) 

 Eva Banstorp (M) 

 Linda Glasin(V) tjänstgörande ersättare för Mats Eliasson(V) 

 

Övriga                         Johanna Figueroa, nämndsekreterare   

              Linda Wallin, socialsekreterare 

              Patrik Nilsson, t.f. socialchef 

              Rebecca Georgsson, ifo chef 

              Anna Kroik, t.f. äldreomsorgschef 

              Ann-Charlotte Reisek, MAS 

              Jessica Boström, ekonom 

              Tina Svensson, enhetschef 

              Adine Hedberg, biträdande enhetschef     

 

 

 

 

 

  

 

Utses att justera 

 

Bo Anders Johansson  

Justeringens 

plats och tid Kommunkontoret  2021-09-29 

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 36 - 52  

   Johanna Figueroa 

 Ordförande  

  Roland Gustafsson 

 Justerande  

    Bo Anders Johansson 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2021-09-22   

   

Datum för anslags uppsättande 2021-09-29 Datum för anslags nedtagande 2021-10-22 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Johanna Figueroa  
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ON § 36 

   

Val av justerare 

 
Bo Anders Johansson väljs att justera dagens protokoll 

----- 
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ON § 37 

   

Beslut om att hos tingsrätten väcka talan om särskilt för-

ordnad vårdnadshavare enl. 6 kap. § 8 a föräldrabalken 
 

Sekretessärende 

----- 
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ON § 38 

   

Verksamhetsrapporter Hemtjänst, Tranan och Hemsjuk-

vård 
 

Enhetschef Tina Svensson presenterar verksamheten Tranan, Hemtjäns-

ten Storuman, Slussfors och Gunnarn, hur året under covid-19 pande-

min har sett ut, målsättningar, bemanningen och ekonomin. 

 

Enhetschef Ulla-Maria Åkerblom presenterar verksamheten Medicinska 

enheten. hur året under covid-19 pandemin har sett ut, målsättningar, 

bemanningen och ekonomin. 
 

 

Omsorgsnämnden notera informationen. 

----- 
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ON § 39  ON/2021:55 – 706 

 

Internkontroll 2021 
 

Omsorgsnämnden har ett antal statsbidrag som redovisas med projekt-

kod. Merparten av projekten finansieras av Socialstyrelsen och är vill-

korat att förbrukas under 2021 förutom det projekt som är finansierat 

med bygde- och avgiftsmedel. För Omsorgsnämnden har det rekvirerats 

över 8 miljoner kronor under år 2021 där merparten av medlen ska gå 

till äldre. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2021-09-14. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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ON § 40  ON/2021:64 – 706 

 

Delårsbokslut januari - augusti 2021 
 

Nettokostnaderna i förhållande till budget är under perioden januari 

t.o.m. augusti 68 procent vilket är 1 procent över riktpunkt. Detta mots-

varar ett underskott på ca 2 300 tkr med en årsbudget periodiserad på 

åtta månader.  

 

För helåret prognostiseras en avvikelse gentemot budgetram uppgående 

till ca 7 mnkr. Huvudorsakerna är avvikelse inom IFO, hemtjänst och 

skyddsmaterial.   

 

Omsorgsnämnden bedöms klara 10 av 15 mål 2021. I procent så inne-

bär det att omsorgsnämnden bedöms klara 67 procent av målen 2021. 

Framförallt förbättras måluppfyllelsen inom arbetsmiljö där nämnden 

bedöms uppfylla samtliga målsättningar.  

 

Beredande organs förslag 

T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-15. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna delårsrapporten januari – augusti 2021 för omsorgsnämn-

dens verksamhetsområde.  

----- 
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ON § 41 

   

Information från Dean Carson 

 
Dean Carson sammanställer arbetet som hittills gjort i projektet Äldre-

plan och blickar framåt 

 

Första sex månaderna 

• Förstå befolkningen 

• Förstå den nuvarande vårdmodellen 

• Välj ”alternativ” baserat på en vårdfilosofi 

 

Återstående sex månader 

• Omsorgsnämnden recenserar vårdfilosofin – är det rätt för kom-

munen? 

• Handlingsplan som beskriver alternativ som är prisvärda och 

hållbara. 

 

 

Att välja aktiviteter 

• Ge seniorer socialt stöd och engagemang i samhället 

• Ge möjligheter för seniorer att göra meningsfulla bidrag till 

samhället  

• Anta en ”reablement” metod för vård 

• Samarbeta med Regionen för att förbättra övergången mellan 

sjukhus och hem 

• Tillgång till lämpliga bostäder 

• Ge tillgång till information om vårdtjänster och välmående i Sto-

rumans kommun 

• Ge karriärutvecklingsmöjlighet för vårdpersonal 

 

 

Omsorgsnämnden noterar informationen 

----- 
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ON § 42  ON/2020:14 – 730 

 

Förslag till riktlinjer för den kommunala hälso- och sjuk-

vården 
 

Ett lag stadgat krav på kommuner är att erbjuda en god hälso-och sjuk-

vård till personer som bor i särskilt boende för äldre, bostad med sär-

skild service för personer med funktionsnedsättning och daglig verk-

samhet enligt 12 kap. 1§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Kommunen 

ska även erbjuda god hälso- och sjukvård i ordinärt boende om detta 

övertagit från regionen (14 kap. 1§ HSL). 

Socialstyrelsen tar årligen fram Öppna jämförelser i samverkan med 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i samråd med Vårdföre-

tagarna och Famna. Det övergripande målet är att främja god vård och 

omsorg för den enskilde. Resultaten, som redovisas i form av indikato-

rer, publiceras på Socialstyrelsens webbplats vecka 24, juni 2020  

Vid besvarande av Socialstyrelsens enkät kan konstateras att vi inte har 

styrdokument antagna i ansvarig nämnd för flera olika områden inom 

den kommunala hälso-och sjukvården, t.ex. vid demenssjukdom; vid 

diabetes; vid stroke; vid blåsdysfunktion. Detta är en brist och blir en 

otydlighet i organisationen. Det finns i dagsläget riktlinjer och rutiner 

utarbetade av MAS, men inget samlat dokument på övergripande nivå 

antaget i omsorgsnämnden vilket det borde. 

 

Beredande organs beslut 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2021-08-25 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 § 82 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att omsorgsnämnden fastställer riktlinjer för den kommunala hälso- och 

sjukvården i Storumans kommun 

 

att verksamhetschef ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården 

i Storumans kommun. 

---- 
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ON § 43  ON/2021:62 – 701 

 

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård 

för barnen och unga (KS/2021:351) 
 

Storumans kommun har getts tillfälle att senast den 3 oktober 2021 

lämna yttrade över rubr. remiss. 

 

Regeringen beslutade den 28 november 2019 att uppdra åt en särskild 

utredare att se över förutsättningarna för en mer sammanhållen god och 

nära vård för barn och unga (dir 2019:93). I utredningens uppdrag har 

ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som 

innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i 

hela landet. 

 I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhål-

len god och nära vård för barn och unga med bl.a. psykisk ohälsa. 

 

Beredande organs förslag 

Ifo chef Rebecca Georgssons yttrande 2021-08-24 

Arbetsutskottets beslut 2021-09-08. 

 

Omsorgsnämnden besluter 

 

att godkänna yttrandet att tillstyrka utredningens förslag och rekom-

mendationer och lämna till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
---- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2021-09-22  

 

____________________________________________________________________________________________________________

_  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 44  ON/2021:45 – 700 

 

Internremiss: Motion- Frivilliga delade turer 
 

Ovannämnda motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 20 april 2021 och man beslutade överlämna den till kommunstyrel-

sen för beredning.  

 

Kommunstyrelsen överlämnar den nu i sin tur till omsorgsnämnden för 

yttrande och förslag om motionen ska bifallas, avslås eller anses besva-

rad.  

Nämndens yttrande emotses senast den 31 oktober.  

 

Mot bakgrund att omsorgsnämnden redan i utgångsläget inte har en 

budget i balans saknas finansiering av förslaget. 

 

Vidare saknas idag system för att hantera den här typen av frågor, ska 

det hanteras i schema så kommer det att påverka sysselsättningsgraden 

för samtliga berörda vilket kan vara möjligt så länge det gäller deltids-

anställda, för heltidsanställda blir i sådant fall konsekvensen övertid 

som i sådant fall genererar ytterligare kostnader.  

 

Ska det hanteras på annat sätt så måste det ligga vid sidan av nuvarande 

digitala hantering vilket leder till en väsentligt ökad administration. Av-

slutningsvis är det ett principiellt avsteg från principen om att det är ar-

betstiden som avlönas. I det här fallet föreslås ledig tid vara grund för 

lön. 

 

Beredande organs förslag 

T.f äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2021-08-16. 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 § 77 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott förslår 

 

att omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen. 

 

Reservation 

Linda Glasin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

---- 
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ON § 45  ON/2021:46 – 701 

 

Rekommendation till beslut om ramavtal om läkarmed-

verkan inom kommunernas hälso- sjukvård i Västerbot-

ten 
 

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

god hälsa och en vård på lika villkor. Detta innebär bland annat att den 

ska vara av god kvalitet, vara lättillgänglig samt tillgodose patientens 

behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vård och behandling ska så 

långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 

Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, framgår att en 

region ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska 

kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvård i 

hemmet, i korttidsvistelse (SoL), i särskilda boenden (SoL/LSS) och i 

dagverksamhet (SoL) och daglig verksamhet (LSS). Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, ska en region sluta avtal med 

kommunerna inom regionen om omfattningen av och formerna för lä-

karmedverkan.  

 

I en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2019 framkom 

att en översyn av de två avtalen gällande läkarmedverkan i särskilt och 

ordinärt boende behövdes. På uppdrag av Länssamverkansgruppen, har 

de länsövergripande avtalen om läkarmedverkan mellan regionen och 

kommunernas hälso- och sjukvård setts över. Parallellt har regionen 

gjort en översyn av ersättningen till hälsocentralerna som har ansvarar 

för läkarmedverkan i särskilda boenden. I det nya avtalet slås de två ti-

digare avtalen ihop till ett och utökas med fler vårdformer. 

Avtalet ersätter tidigare avtal kring läkarmedverkan i kommunal hälso-

och sjukvård, (Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordi-

närt boende och Ramavtal om läkarmedverkan). 

  

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 

2021 att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i 

Västerbotten besluta att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom 

kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten. 
 

 

Beredande organs förlag 

T.f äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2021-08-04 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-08 § 78 
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ON § 45 forts. 
 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår  

 

att omsorgsnämnden fastställer Ramavtal om läkarmedverkan inom 

kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten. 

----- 
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ON § 46  ON/2021:28 – 700 

 

Investerings- och igångsättningsbeslut inom omsorgs-

nämndens investeringsram 
 

Med anledning av att hemtjänstverksamheten flyttats från sjukstugan 

till Tranan behövs komplettering av parkeringsplatser och motorvär-

mare. I ett första steg kommer parkering, el och fundament att ordnas. I 

nästa steg ska skärmtak uppföras.  

 

På lång sikt är planen att skapa samma förutsättningar för all hemtjänst 

i hela kommunen.  

 

Inledningsvis uppgår investeringsbehovet till 1,4 mnkr.  

 

Beredande organs förslag  

T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-15. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att genomföra investering av parkering och el i anslutning till Tranans 

lokaler uppgående till 1,4 mnkr. Beslutet avräknas nämndens investe-

ringsram.  

----- 
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ON § 47  ON/2020:94 – 000 

 

Verksamhetsplan 2021 
 

Målen för omsorgsnämndens verksamhetsplan 2021 baseras bland an-

nat på nyckeltalen för måluppfyllelsen in om KKiK.   

Vid kommunstyrelsens behandling av ärende den 1 juni beslutades att 

återemittera det för att hämta in synpunkter för berörda nämnder som 

underlag för kommunstyrelsens prioritering och fastställande av nyckel-

tal för 2021. Gällande omsorgsnämndens område finns 15 nyckeltal un-

der rubriken -Stöd och omsorg. Mot bakgrund av att det kan saknas 

vissa brukarbedömningar beslutade omsorgsnämndens arbetsutskott 

2021-09-08 att de övriga 8 nyckeltalen som har andra grunder, utgöra 

de mått att gälla för området Stöd och service. 

 

Underlag för verksamhetsplan 2022 kommer att arbetas fram och ska 

vara klart att lämnas till kommunstyrelsen i november månad. 

 

Omsorgsnämnden noterar informationen. 

----- 

 

 
 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2021-09-22  

 

____________________________________________________________________________________________________________

_  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 48 

   

Avstämning organisatoriska åtgärder 

 
Staben är avvecklad, De administrativa resurserna är inte arbetet med 

som vi beslutade. Bemanningsenheten utvecklas allt eftersom där det 

ska arbetas fram en lika betingelse i hela vårdorganisationen, samma 

schemaperioden etc. 

Organisatoriska åtgärderna för Tärnaby måste till ett inriktningsbeslut 

för Tärnabyområdet kommer att ske till nästa omsorgsnämnd för att se-

dan lämnas över till kommunstyrelsen.  

 

Omsorgsnämnden noterar informationen. 

----- 
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ON § 49 

   

T.f äldreomsorgschef informerar 

 
T.f. äldreomsorgschef Anna Kroik informerar om hur sommaren har 

varit. 

I Tärnaby har varit svårt att få ihop bemanningen på de olika boendena. 

Korttidsplatserna flyttade till Vikbacka under 8 veckor och det har fun-

kat bra. Hemtjänsten i Tärnaby området har förlorat många vikarier och  

det varit svårt att få ihop ny vikarier. 

Servicehuset Tranan hemtjänsten har funkat bra i sommar men i övrigt 

har det varit svårt med bemanningen i sommar. 

 

Storumans kommun hade tillsammans med Region Västerbotten en 

workshop hades i Tärnaby 2021-09-21 om God och nära vård. 

 

I hemsjukvården blir det ett längre vikariat då enhetschef Ulla- Maria 

Åkerblom ska va ledig. David Lindberg kommer att gå in som vikarie-

rande chef under ordinarie chefs ledighet och kommer sedan att jobba 

som fysioterapeut. 

 

Omsorgsnämnden noterar informationen. 

----- 
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ON § 50 

   

Delgivning av delegationsbeslut period maj-augusti 2021 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Ann-Christine Johansson, socialsekreterare 

 

Annica Sjölander, socialsekreterare 

 

Elisabeth Olofsson, socialsekreterare 

 

Emilia Ronnhed, handläggare 

 

Linda Wallin, socialsekreterare 

 

Omsorgsnämndens ordförande 

 

Rebecca Georgsson, enhetschef 

 

Sara Berglund, socialsekreterare 

 

Sofia Lindberg, handläggare 

 

Theresé Mörtzell, socialsekreterare 

 

Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 

 

Martina Andersson, biståndshandläggare 

 

Monica Ek, biståndshandläggare 

 

Ida Olofsson, biståndshandläggare 

 

Christina Bäcklund, enhetschef 

----- 
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ON § 51  ON/2021:28 – 700 

 

Delegationsprotokoll 
 

Med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-11 § 65 om besluts-

ordningen för investeringsprojekt inom antagna investeringsramar bes-

lutas att avsätta medel och meddela igångsättningstillstånd. 

Delegationsprotokollet innefattar – Bil hemtjänst för utrangering av 

gammal bil till ett belopp av 275 000 kr. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna delegationsprotokollet. 
----- 
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ON § 52 

   

Meddelanden 
 

Nedanstående omfattas av offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1§. 

 
2021-05-27 från Högsta förvaltningsdomstolen beslut. Mål nr 1801-21, 1802-

21. Frågan om prövningstillstånd. 

 

2021-06-02 från Lycksele tingsrätt. Mål nr 182-21. Fråga om överflytt 

av vårdnad. 

 

2021-06-08 från Lycksele Tingsrätt. Mål nr T 630-20. Fråga om vård-

nad. 

 

2021-06-23 från Kammarrätten i Sundsvall. Mål nr 367-21. Frågan om 

prövningstillstånd. Svar ska inkomma senast den 14 juli 2021. 

 

2021-06-23 från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 721-21. Dom om 

överklagande. 

 

2021-07-01 från Lycksele tingsrätt. Mål nr T630-20. Dom vunnit laga 

kraft. 

 

2021-07-01 från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 1121-21. Fråga om 

överklagan. 

 
2021-07-22 från Lycksele Tingsrätt. Mål nr T 410-21. Fråga om vårdnad. 

 

2021-06-07 från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 800-21. Frågan om bi-

stånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

 

2021-08-10 från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 1355-21. LVM omedel-

bart omhändertagande. 

 

2021-08-11 från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 1301-21. Frågan om 

överklagan. 

 

2021-07-22 Från Lycksele tingsrätt. Mål nr T 410-21.Dom vunnit laga kraft. 

 

2021-08-17 Från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål nr 1355-21. Kallelse 

 

2021-08-20 Från Förvaltningsrätten i Umeå.  Mål nr 1355-21. Dom. 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 20 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2021-09-22  

 

____________________________________________________________________________________________________________

_  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 52 forts 

 

2021-08-27 Från Hovrätten i nedre Norrrland. Mål T834-21. Fråga om pröv-

ningstillstånd. 

 

2021-09-06 Från Förvaltningsrätten i Umeå. Mål 1421-21. Frågan om över-

klagan. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


