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Plats och tid

Paragrafen, 09:00 – 10.30

Beslutande

Roland Gustafsson (KD)
Bo-Anders Johansson (S)*
Emma Hörnqvist (L) *
Christer Bergfors (M)
Gullbritt Larsson (S)*
Eva Banstorp (M)
Mats Eliasson (V)

tjänstgörande ersättare för Therese Granström

Johanna Figureoa
Anna Kroik
Patrik Nilsson
Rebecca Georgsson
Maria Mickelsson *

nämndsekreterare
t.f. äldreomsorgschef
t.f.socialchef
IFO-chef
kommunsekreterare

Övriga

ordförande

*digital närvaro
Utses att justera

Bo-Anders Johansson

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2020-12-15

Underskrifter

Sekreterare

§§ 67 - 79
Johanna Figueroa

Ordförande
Roland Gustafsson

Justerande
Bo-Anders Johansson
Bevis om tillkännagivande om justerat protokoll
Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Sammanträdesdatum

2020-12-09

Datum för anslags uppsättande

2020-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum för anslags nedtagande 202101-06

Underskrift
Johanna Figueroa
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ON § 67

Ekonomisk information
Vid budgetuppföljningen för perioden januari-november 2020 visar den
preliminära prognosen för hela året visar på ett underskott på nästan 14
mnkr där hemtjänstens alla områden samt den centrala hemtjänstverksamheten utgör drygt 9,2 mnkr av underskottet. Tjänsteköpet på Backens sjukhem utgör ca 2,5 mnkr av underskottet då den budgeterade avtalsförändringen inte kommer ske under 2020. Resterande verksamheter ser ut att
göra både över- och underskott samt följer budget.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
-----
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ON/2020:119 – 706

ON § 68

Detaljbudget 2021
Nämnden går mot en negativ budgetavvikelse uppgående till ca 10 mnkr
2020.
Under oktober 2020 tog nämnden ett antal beslut för att närma sig en budget i balans. Beslutade åtgärder utgörs av:






Sammanläggning av omsorgsverksamheten i Tärnaby
Förändrad ledningsorganisation
Införande av bemanningsenhet
Förändrad stab
Översyn av bemanningsgrader inom våra olika boenden

Åtgärder har vidtagits för att verkställa samtliga förslag i så snabb takt som
möjligt men samtliga delar kommer inte att ge effekt under 2021.
Givet att budget för hemtjänsten och att tjänsteköpsavtal byggt på felaktiga
grunder och krävt justeringar motsvarande ca 9 mnkr jämfört med nivån
2020, så klarar inte omsorgsnämnden att lägga en realistisk detaljbudget i
nivå med beslutat budgetram för omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden har inlett ett arbete för en budget i balans i och med de
beslutade åtgärderna, det är emellertid inte tillräckligt utan kommer att
kräva ytterligare åtgärder under 2021 samt åren framöver.
I syfte att klara en budget i balans under 2021 föreslås att nämnden till
kommunstyrelsen framställer en begäran om att från utrymmet – omstruktureringsåtgärder - omfördela motsvarande avvikelsen mellan detaljbudget
och rambudget.

Beredande organs förslag
T.f. socialchef Patriks Nilssons tjänsteutlåtande 2020-11-16.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-24 § 87

Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa detaljbudget för omsorgsnämnden 2021
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ON § 68 forts.
att göra en framställan till kommunstyrelsen om att från utrymmet –
omstruktureringsåtgärder - omfördela motsvarande avvikelsen mellan detaljbudget och rambudget för 2021.
-----
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ON/2020:112 – 012

ON § 69

Uppföljningsplan 2021
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska
granska alla styrelser och nämnder.
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
 Styrning, kontroll och åtgärder.
 Måluppfyllelse för verksamheten.
 Måluppfyllelse för ekonomin.
Efter genomförd granskning lämnade revisionen följande rekommendationer:
 Utveckla rapportering till nämnden.
 Vidta åtgärder för att förbättra måluppfyllelse för ekonomi och kvalitet.
Med anledning av granskningen har förvaltningen tagit fram förslag till omsorgsnämndens uppföljningsplan för 2021.
Beredande organs förslag
IFO-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2020-11-12
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-24 § 85

Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa upprättat till uppföljningsplan för 2021
att ytterligare uppföljningar av andra verksamheter görs vid behov.
-----
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ON/2020:113 – 012

Internkontrollplan 2021
Enligt gällande reglemente för internkontroll ska omsorgsnämnden upprätta
en särskild plan för den interna kontrollen.
Förslag till plan för 2021 har upprättats.
Beredande organs förslag
IFO-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2020-11-10
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-24 § 86
Omsorgsnämnden beslutar
att anta planen för internkontroll inom omsorgsnämndens verksamhetsområde 2021.
-----
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ON/2020:115 – 730

Granskning av kompetensförsörjning
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört
en granskning av hur kommunen arbetar med kompetensförsörjning. Val av
granskningsområde har skett utifrån en väsentlighets- och riskbedömning.
Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen, fritids-, kultur- och
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Granskningen har inriktats mot följande områden:





Analys av risker och behov kopplad till kompetensförsörjning
Mål, strategi och planer
Uppföljning och utvärdering av resultat och effekter
Måluppfyllelse

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning
att kommunens kompetensförsörjning bedrivs delvis på ett ändamålsenligt
sätt. Den interna kontrollen inom granskade områden är inte tillräcklig.
För att utveckla granskningsområdet bör följande rekommendationer prioriteras:
 Kommunstyrelsen säkerställer att det görs en heltäckande analys av
framtida behov när det gäller kompetensförsörjning inom väsentliga
yrkeskategorier.
 Kommunstyrelsen utvecklar den mall för delårsrapport respektive
bokslut/verksamhetsberättelse med avseende på uppföljning och utvärdering inom området kompetensförsörjning.
 Kommunstyrelsen prövar i kommande målarbete om det ska formuleras ett resultatmål inom området kompetensförsörjning.
 Kommunstyrelse och nämnder dels klargör strategier och särskilda
fullmäktigeuppdrag i sina verksamhetsplaner, dels säkerställer att
valda strategier för kompetensförsörjning är kända inom verksamhetsorganisationen.

Beredande organs förslag
T.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-11-11.
Omsorgsnämnden beslutar
att inarbeta strategier för kompetensförsörjning i kommande verksamhets
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ON § 71 -forts.
planer
att följa de mallar och rekommendationer kommunstyrelsen tar fram inom
området.
-----
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ON/2020:118 – 000

Taxor och avgifter 2021
Taxor och avgifter uppdateras utifrån reviderat högkostnadsskydd enligt 8
kap. 5 § socialtjänstlagen där avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt
kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar får per månad
uppgå till 2 138,83 kronor per månad.
Beredande organs förslag
T.f. Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-11-16
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-24 § 88

Omsorgsnämnden beslutar
att följande taxor och avgifter fastställs att gälla från och med 2021.

Insats
Hemtjänst
Nivå 1 – städning/tvätt eller annan insats två
gånger per vecka
Nivå 2 – tillsyn eller andra insatser upp till fem
gånger per vecka
Nivå 3 – tillsyn eller andra insatser mer än fem
gånger per vecka
Trygghetslarm
Trygghetskamera eller annan digital tillsyn
Digital läkemedelsgivare
Korttidsboende
Ledsagning
Enstaka avlösningstillfällen
Matdistribution
Hemsjukvård (inskrivna)
Hemsjukvård besöksavgift (ej inskrivna)
Intygsskrivning inför bostadsanpassningsbidrag
Avgifter för förskrivna hjälpmedel
Särskilt boende – service och omvårdnad
Hygienpaket särskilt boende

Avgift 2021

700 kr/månad
1 700 kr/månad
2 138 kr/månad (maxtaxa)
200 kr/månad
200 kr/månad
200 kr/månad
100 kr/dygn i omsorgsavgift (kost ingår ej)
100 kr/tillfälle då hemtjänst avgifter ej tas ut
100 kr/tillfälle då hemtjänst avgifter ej tas ut
250 kr/månad
500 kr/månad för personer inskrivna i hemsjukvården
300 kr/besök (max 4 besök/månad)
350 kr/intyg
Kommunen tillämpar Region Västerbottens
avgifter
2138 kr/månad (kost ingår ej)
150 kr/månad

-----
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ON/2020:117 – 002

Delegationsordning för omsorgsnämndens verksamhetsområde 2021
En målsättning har varit att omsorgsnämndens delegationsordning skall revideras varje år samt alltid i direkt anslutning till att lagrum eller uppdrag
förändras. Sedan delegationsordningen revideras senast så har ansvarsområden tillkommit för handläggarna för vuxna och ekonomi samt att tjänsten
tillförordnad äldreomsorgschef har tillkommit.
Förslag till delegationsordning för omsorgsnämndens verksamhetsområde
har upprättats.
Beredande organs förslag
Ifo- chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2020-11-25.
Omsorgsnämndens beslutar
att fastställa delegationsordning för omsorgsnämnden att gälla från och
med
2021-01-01.
-----
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ON/2020:114 – 006

Sammanträdesplan 2021
Enligt gällande reglemente ska omsorgsnämnden bestämma datum för sina
sammanträden. Nämndsekreteraren har efter samråd med omsorgsnämndens presidium och t.f. socialchef tagit fram ett förslag till sammanträdesplan år 2021 för omsorgsnämnden och omsorgsnämndens arbetsutskott.
Omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-11-24 § 84.
Beredande organs förslag
Förvaltningsassistent Johanna Figueroas tjänsteutlåtande 2020-11-10.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-24 § 84.
Yrkande
Ordförande Roland Gustafsson (KD) yrkar
att förslaget till sammanträdesplan justeras enligt följande:
 Omsorgsnämndens sammanträde den 12 maj flyttas till den 26 maj
 Omsorgsnämndens sammanträde den 18 augusti utgår
 Omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 28 april flyttas till
den 12 maj
att omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag i övrigt bifalls.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på eget ändringsyrkande och arbetsutskottets förslag och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt ändringsyrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt
och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.
Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdesplan för 2021:
Omsorgsnämnden
Onsdag 20 januari
Onsdag 17 mars
_________________________________________________________________________________________________________________
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ON § 74 –forts.
Onsdag 26 maj
Onsdag 22 september
Onsdag 20 oktober
Onsdag 8 december
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Onsdag 20 januari
Onsdag 3 mars
Onsdag 12 maj
Onsdag 16 juni
Onsdag 18 augusti
Onsdag 8 september
Onsdag 6 oktober
Onsdag 24 november
att ordförandens tjänstgöringsdagar under 2020 är onsdagar.
-----
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ON/2020:111 – 754

Utökat ekonomiskt bistånd julen 2020
Tidigare år vid jul har det funnits möjlighet för personer som lever på försörjningsstöd att ansöka om extra bistånd till julklappar och extra matpengar för att kunna köpa julmat. Personer som är långvarigt beroende av
försörjningsstöd har inte några marginaler för att spara medel inför julens
alla extra utgifter.
Med anledning av den rådande pandemin så kan vi anta att många familjer
lever i en än mer ansträngd situation, både då det kommer till ekonomin och
även på grund av begränsade möjligheter till social samvaro under julen.
Det kommer i år inte att genomföras något gemensamt julfirande på Församlingsgården i Storuman på grund av risken för smittspridning.
Bedömning görs att detta extra bistånd är en viktig del i att barn i biståndsberoende familjer skall ges likvärdiga möjligheter som övriga barn i samhället.
Individ- och familjeomsorgen föreslår följande summor:
 Extra matpengar 250 kr per person i hushållet.(6 månader eller
längre)
 Bistånd till julklapp till hemmaboende barn 350 kr per barn.
 Bistånd till julklapp till placerat barn i familjehem/HVB-hem 200 kr
per barn.
Beredande organs förslag
IFO-chef Rebecca Georgssons tjänsteutlåtande 2020-11-02
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-24 § 86
Omsorgsnämnden beslutar
att personer som långvarigt varit beroende av försörjningsstöd ska beviljas
extra bistånd enligt SoL 4:2 inför julen 2020 enligt följande
 Extra matpengar 250 kr per person i hushållet till samtliga långvarigt
biståndsberoende (sex månader och längre)
 Bistånd till julklapp till hemmaboende barn 350 kr per barn (gäller
barn under 18 år)
 Bistånd till julklapp till placerat barn i familjehem/HVB-hem 200 kr
per barn.
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ON § 75 –forts.
att individ- och familjeomsorgen ska redovisa till nämnden hur mycket
medel som gått ut i extra bistånd för julen 2020.
-----
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ON/2020:116 – 002

Attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens
verksamheter 2021
Vid organisationsförändringen för enhetschefer inom vård och omsorg, har
förändringar skett som föranleder nytt beslut om attesträtt för ordinarie och
ersättare. Den nya organisationen träder i kraft 2021-01-01.
Beredande organs förslag
Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2020-11-16.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-24 § 89
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna attesträtter för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde för 2021.

Ansvar
520
530
532
533

Beslutsattestant ordinarie
IFO-chef
T.f. äldreomsorgschef
Enhetschef hemtj omr 1/Granhöjden
Enhetschef Vikbacka

534
535
537
538
539
540
542
563
-----

Enhetschef Tranan
Enhetschef Sibyllagården
MAS
Enhetschef hemtj omr 2,3,4
Enhetschef Blåsippan
Enhetschef särskilda omsorgen
Enhetschef medicinsk enhet
IFO-chef

Ersättare
T.f. äldreomsorgschef
IFO-chef
Enhetschef Vikbacka
Enhetschef hemtj omr 1/
Granhöjden
Bitr enhetschef Tranan
Enhetschef Blåsippan
T.f. äldreomsorgschef
Adm assistent
Enhetschef Sibyllagården
T.f. äldreomsorgschef
MAS
T.f. äldreomsorgschef
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ON/2020:120 – 710

Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter
Rutiner ska säkerställa arbetet för att samla in och använda klagomål och
synpunkter för att
 förebygga fel och brister
 utveckla verksamheten
 identifiera nya eller ej tillgodosedda behov
Förslag till nya rutiner för hantering av för klagomål och synpunkter har
upprättats.
Beredande organs förslag
T.f. äldreomsorgschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2020-11-16 Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-24 § 90
Omsorgsnämnden beslutar
att anta upprättat förslag till rutiner för klagomål och synpunkter.
-----
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ON § 78

Redovisning av delegeringsbeslut oktober – november 2020
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ann-Christine Johansson, socialsekreterare
Elisabeth Olofsson, socialsekreterare
Emilia Ronnhed, handläggare
Erik Wennstig- Vinka, socialsekreterare
Linda Wallin, socialsekreterare
Omsorgsnämndens ordförande
Sara Pettersson, socialsekreterare
Sofia Lindberg, socialsekreterare
Theresé Mörtzell, socialsekreterare
Hanna-Maria Lindén, biståndshandläggare
Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare
Martina Andersson, biståndshandläggare
Monica Ek, biståndshandläggare
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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ON § 79

Lägesinformation om Covid-19
Vid sammanträdet lämnar t.f. socialchef Patrik Nilsson lägesinformation
med anledning av covid-19. Av informationen framgår följande:
Det har rapporterats in sex nya fall för perioden 7–9 december i hela Storumans kommuns befolkning. Vi har fortsatt flera verksamheter stängda
och har vidtagit ett antal åtgärder inom skola och omsorgens verksamheter
för att minska risken för smittspridning. Från och med den 14 december ersätts de skärpta råden i Västerbotten med nationella råd.
Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen
-----
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