
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (34)  

 

Omsorgsnämnden   2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2015-12-09, kl 09.00—14.45.     

Ajournering för partivisa överläggningar kl 10.45—11.15. 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande 

 Christer Bergfors (M) 

 Kurt Forsberg (S) 

 Harry Söder (S) 

 Mats Eliasson (V) 

 Eva Banstorp (M) tjänstgörande ersättare  

   

  

  

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Jessica Boström ekonom § 148--164 

 Ida Olofsson enhetschef § 150 

 Katarina Sjöström-Lönnback biståndshandläggare § 151 

 Sofia Lindberg enhetschef § 152  

   

 

  

      

Utses att justera Harry Söder 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2015-12-16 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   148 -- 176 

 Ulla Olofsson 

                      

                    Ordförande ………………………………………………….      

 Patrik Persson    

 

                    Justerande  …………………………………………………. 

 Harry Söder 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2015-12-09  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-12-16 Datum för anslags nedtagande 2016-01-07 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 148  ON/2015:26 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens   

protokoll 21 oktober 2015. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger proto-

kollet till handlingarna. 

 

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (34)  

   

Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 149  ON/2015:4 - 700 

 

Information av socialchef och ifo-chef 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Flyktingmottagningen med ensamkommande barn ökar, i dagsläget 

har det kommit 49 barn. Nya boenden för ensamkommande barn 

har öppnat. Ett asylboende i Tärnaby har startat på Tärnaby Fjällby 

för familjer.  

 Ny organisation för flyktingverksamheten planeras, som skall inne-

fatta all integrationsverksamhet och ligga under kommunstyrelsen. 

 Stor brist på gode män för ensamkommande barn, i dagsläget är 22 

stycken barn/ungdomar utan gode män. 

 Städningen på Sibyllagården är upphandlat. 

 Ny enhetschef på Tranan blir Vanja Danielsson. 

 Investeringspengar som används till köket Vikbacka för inköp av 

blastchiller (kylning av mat till hemtjänsten). 

 

Ifo-chef Annika Mörtsell informerar om följande: 

 

 Redovisning av gjorda åtgärder efter IVO:s tillsyn gällande miss-

bruk. 

 Riksnormen om försörjningsstöd. Beloppet har varit fryst i tre år. 

Stödet är höjt för fritidsaktiviteter till barn och ungdomar. 

 Besök 2 december 2015 av Cecilia Grefve, nationell samordnare 

för sociala barn-och ungdomsvården. 

 SKL utvecklar e-tjänst, SSBTEK, om försörjningsstöd. 

 Behovet av SiS vårdhem är stort. SiS utökar platser, vilket betyder 

högre taxor. 

 Återsökning av vissa extra ordinära kostnader från Migrationsver-

ket, där pengarna redan är slut. 

 Kommunerna har svårt att rekrytera familjehem. IFO-chefer har 

haft möte om familjehem och vilka förbättringar som kan göras för 

att kunna rekrytera nya familjehem.  

 Kursdag för familjehemsföräldrar har hållits i Lycksele. 

 Stort tryck på socialsekreterarna då flyktingfrågorna tar mycket tid. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 150  ON/2015:4 - 700 

 

Information om hemtjänstens verksamhet 

 

Enhetschef Ida Olofsson redovisar från hemtjänstens verksamhet i 

Storuman område 3, Gunnarn område 4 och Slussfors område 2, enligt 

omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan. 

 

 Händelser/förändringar av betydelse. Användande av systemet 

Procapita för journalanteckning, lyftutbildning är genomförd. 

 Ekonomisk uppföljning. Högre personalkostnader, svårt att ordna 

vikarier. Leasingbilarna har kostat extra mycket p g a reparationer. 

 Verksamhetsutveckling. De flesta har en genomförandeplan. Alla 

brukare har en kontaktperson. 

 Aktiviteter. Bland annat promenad och social samvaro erbjuds. 

 Sjukfrånvaron/rehabiliteringsarbetet. Två heltids- samt två deltids-

sjukskrivna. Previa inkopplad i rehabiliteringsärende. 

 Kvalitetssäkring. Genomförandeplaner, användning av datasystem 

samt teamträffar 1 gång/månad. 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef Ida Olofssons redovisning 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 151  ON/2015:4 - 700 

 

Information om biståndshandläggning inom vård och omsorg 

 

Biståndshandläggare Katarina Sjöström-Lönnback redovisar från bi-

ståndshandläggningen inom vård och omsorg, Storuman område 3, 

Gunnarn område 4 och Slussfors område 2. 

 

 Hemtjänstbesluten har minskat på alla områden men inte i Gun-

narnområdet 4. 

 I snitt sedan 2012 är den beviljade tiden per brukare högst i Sluss-

forsområdet 2. Detta kan bero på matlagningen i hemmet men även 

att man jobbat för att brukarna ska få bo hemma så länge som möj-

ligt. 

 Behovet av särskilt boende ökar, och då dessa beslut inte kan verk-

ställas så blir behovet/beslutet korttidsboende. Då det inte finns 

korttidsplatser, blir kostnaderna till landstinget för utskrivnings-

klara patienter höga. 

 En nackdel/säkerhetsrisk för brukarna är när hemtjänsten inte har 

tillräckligt med personal. 

 LOV. Tre brukare har valt annan utförare. De har bara servicetjäns-

ter. 

 

Beredande organs förslag 

Biståndshandläggare Katarina Sjöström-Lönnbacks redovisning 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 152  ON/2015:4 - 700 

 

Information om Blåsippans verksamhet 

 

Enhetschef Sofia Lindberg redovisar från Blåsippans verksamhet. 

 

 Händelser/förändringar av betydelse. Fin trädgård med grillbua 

iordninggjorts utanför Blåsippan. Invigning till våren. 

 Ekonomisk uppföljning. Svårt med vikarieanskaffning. Extravak. 

 Verksamhetsutveckling. Vårdplanering 1 gång/år eller oftare om 

omvårdnadsbehovet förändras. Förenklad variant av genomföran-

deplaner. Avvikelser skrivs in i procapita. Tas upp i arbetsplats- 

träffar för att förbättra rutinerna. 

 Aktiviteter. Strävar efter en lugn miljö för de boende, då dags-

formen avgör aktiviteten. Välbefinnandegrupp som träffas 1 

gång/månad med brukarna, för sång, sitt-cirkus, spel, fika m m. 

Promenader, korsord, tidningsläsning, film m m erbjuds också  

samt besök från kyrkorna, musikbesök och djurbesök. 

 Sjukfrånvaron/rehabiliteringsarbetet. Korttidsfrånvaron är hög.  Re-

habiliteringsärende pågår för en person. 

 Kvalitetssäkring. Dokumenterar i Procapita, registrerar i Senior alert 

och BPSD. 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef Sofia Lindbergs redovisning 2015-12-09 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 153  ON/2015:25 - 706 

 

Budgetredovisning oktober 2015 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar det ekonomiska läget oktober  

månad för omsorgsnämndens verksamheter. Preliminärt visar bud-

geten på – 6 814 505 kronor. 

 

De största underskotten finns inom IFO, placeringar barn och ung-

domar, LSS/LASS, hemtjänsten, äldreomsorgen samt paramedi-

cin/hjälpmedel. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisk redovisning oktober 2015 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 154  ON/2015:141 - 706 

 

Detaljbudget 2016 

 

Förslag till budget 2016 har upprättats. Omsorgsnämndens budgetram 

uppgår till 145 328 mkr. 

 

Väsentliga förändringar är: 

 

 Politisk verksamhet: minskat med 16,4´ pga minskad utbildnings-

kostnad och minskad kostnad för iPad i och med IT-budget. 

 Gemensam verksamhet: omfört fler kostnader till IFO. 

 IFO: ökat för Plac barn o unga utifrån hur många barn/ungdomar 

som är placerade per idag. Stärkt upp på plac barn o unga familje-

hem, kontaktpersoner barn o unga samt vuxna pga fler personer 

med behov av stöd. Stärkt upp på boendestöd samt på IFO personal.  

 Äldre- och handikappomsorg: Löneökning med 2,5%. Hemtjänsten 

ökat upp med den extra höjningen av ramen (0,2%). Bemannings-

enheten helt borttagen. En ny verksamhet – Tranan kök. Vikarie-

kostnad räknat på 6 veckors semester. Internhyror lagt ut hela kost-

naden direkt i budget, budgeten tillgodoförd med samma belopp. 

  En stor förändring jämfört med tidigare år är IT-budgeten. Varje 

verksamhet fick under 2015 pengar utifrån det IT-bestånd som 

fanns. Uppdateras framöver en gång per år. Skatteväxlingen för 

hemsjukvården är inte kompenserad vid budgetarbetet då summan 

inte är fastställd än. 

 Ensamkommande flyktingbarn: Stora ökade kostnader men även 

ökade intäkter. Nya lokaler och verksamheter. Budgeten lagd med 

osäkerhet då framtiden är oviss. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2015-12-02 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat budgetförslag för 2016. 

 

Samråd har skett med de fackliga organisationerna. Facken var över-

ens med arbetsgivaren. 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 155  ON/2015:18 - 700 

 

Verksamhetsplan 2016 

 

Kommunfullmäktige återremitterade omsorgsnämndens verksam-

hetsplan vid sitt sammanträde 2015-11-24. Återremissen avser fast-

ställande av omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2016 för ytter-

ligare beredning i de delar som rör boendeplaneringen för äldre      

(avsnittet 5 Prioriterade områden). 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att ändra texten där framtida äldreboende beskrivs 

 

att nämnden ska ha dialog med handikapp- och pensionärsorganisat-

ioner första kvartalet 2016, samt 

 

att ge arbetsutskottet i uppdrag att fastställa ny skrivning avseende 

boendeplanering för äldre. 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 156  ON/2015:132 - 701 

 

Ansökan om statsbidrag till personligt ombud 

 

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud för 2016 har upprättats. 

Bidraget är detsamma som tidigare år, 302 400 kronor.  

 

Från och med 2014 ska ansökningsförfarandet vara enhetligt för  

samtliga län. Omsorgsnämndens beslut ska medfölja ansökan. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad ansökan. 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 157  ON/2015:133 - 700 

 

Sammanträdesplan 2016 för omsorgsnämnden och dess  

arbetsutskott____________________________________ 

 

Förslag till sammanträdesplan 2016 för omsorgsnämnden och dess  

arbetsutskott presenteras. 

 

Januari  Februari  Mars 

 

20  Onsdag AU              10  Onsdag ON                2  Onsdag ON 

                                                 

 

 

April    Maj   Juni 

 

13  Onsdag AU   25  Onsdag ON, T-by  15  Onsdag ON

   

 

  

Juli     Augusti September 

 

---    17  Onsdag AU 21  Onsdag ON 

     

 

       

Oktober   November December 

 

19  Onsdag ON   16  Onsdag AU 14  Onsdag ON 

 

 

Beredande organs förslag 

Sammanträdesplan för 2016 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanträdesplanen 2016 för omsorgsnämnden         

och dess arbetsutskott. 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 158  ON/2015:134 - 700 

 

Tids- och uppföljningsplan 2016 för omsorgsnämnden 

 

Förslag till tids- och uppföljningsplan för omsorgsnämnden 2016  

presenteras. 

 

Rapportering av omsorgsnämndens verksamheter görs en gång per  

år vid ett nämndssammanträde enligt förteckning. 

 

Beredande organs förslag 

Tids- och uppföljningsplan 2016 

Enhetschefernas rapportering till omsorgsnämnden 2016-01-01 

Chefsansvar inom vård och omsorg 2016-01-01 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan för 2016 

med bilagor.  
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 159  ON/2015:135 - 701 

 

Ansökan om statligt bidrag för kommunal hyresgaranti 

 

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens 

sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyran. Syftet 

med hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk för-

måga att klara sina boendekostnader på egen hand, men som trots 

detta har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt. 

 

Många gånger kan de som söker bostad klara av sina hyresbetalningar 

utan problem. Trots detta kanske de inte uppfyller de krav som ställs 

av hyresvärden för att få ett hyreskontrakt. Anledningarna till detta 

kan vara flera exempelvis betalningsanmärkningar, man saknar fastan-

ställning eller har låg inkomst. En kommunal hyresgaranti kan då  

bidra till att den som söker bostad kan få ett eget hyreskontrakt. Den 

som beviljas hyresgaranti tecknar ett särskilt avtal med Individ- och 

familjeomsorgen i Storuman enligt upprättade rutiner. 

 

För utfärdande garantier kan kommunen, enligt förordning (2007:623) 

om statligt stöd för kommunala hyresgarantier, söka om ett statligt  

bidrag hos Boverket på 5000 kr per utfärdad garanti. Boverket vill  

att kommunerna ansöker om preliminär tilldelning inför år 2016. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-11-30 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att hos Boverket ansöka om preliminär tilldelning av statligt stöd för 

10 stycken hyresgarantier under 2016, samt 

 

att uppdra till IFO-chef Annika Mörtsell att ansvara för inrapportering 

till Boverket gällande hyresgarantier under 2016. 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 160  ON/2015:130 - 706 

 

Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 

Bakgrund 

Den 1 september 2013 tog Storumans kommun över ansvaret för  

sjukvården i hemmet från Landstinget. Det innebär att den enskilde 

har möjlighet att få sjukvård i hemmet om man inte kan ta sig till   

hälsocentralen på egen hand eller med stöd av någon annan. (Så     

kallad tröskelprincipen). I första hand kontaktas alltid hälsocentralen 

som tidigare när behov av vård och behandling uppstår, om man inte 

är inskriven i hemsjukvård. 

Vad gäller insatser från arbetsterapeut gäller inte ovannämnda princip 

utan kommunens arbetsterapeuter ansvarar för alla personer i ordinärt 

boende som har behov av rehabilitering i hemmet, utprovning av 

hjälpmedel samt utfärdande av bostadsanpassningsintyg. Kommunens 

sjukgymnaster har rehabiliteringsansvar samt ansvar för utprovning av 

hjälpmedel för inskrivna patienter i hemsjukvård samt de personer i 

ordinärt boende som inte kan ta sig till sin hälsocentral. 

Landstingets arbetsterapeuter ansvarar för barn/ungdomar under 18   

år samt rehabilitering och hjälpmedel som inte kräver att insatsen     

utförs i hemmet t.ex. handträning.  

 

Kommunens ansvarsområde:  

 Personer över 18 år bosatt i Storumans kommun 

 Hela dygnet, årets alla dagar. 

 Oplanerade och planerade hembesök 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser man får i hemmet under 

en längre sammanhängande tid. Innan man blir hemsjukvårdspatient 

ska en samordnad individuell vårdplanering (SIP) genomföras, där en 

inskrivning i hemsjukvård sker. Denna vårdplanering görs av legiti-

merad personal inom landstingets sjukvård och den kommunala sjuk-

vården.  

 

Vem gör vad i hemsjukvården  

Kommunens ansvarsfördelning är följande: 
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 160 forts. 

 

Sjuksköterskan 

Sjuksköterska ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för personer 

inskrivna i hemsjukvård. Även förskrivning och uppföljning av inkon-

tinenshjälpmedel och förbrukningsartiklar. 

 

Sjukgymnast 

Sjukgymnaster ansvarar för rehabilitering och habilitering samt be-

dömning utprovning, förskrivning och tillhandahållande av hjälpme-

del i hemsjukvård samt för de personer i ordinärt boende som inte kan 

ta sig till sin hälsocentral. 

 

Arbetsterapeut 

Arbetsterapeuter ansvarar för rehabilitering och habilitering för alla 

personer i ordinärt boende. 

Bedömning, utprovning, förskrivning och tillhandahållande av hjälp-

medel i hemmet. Intygsskrivning vid ansökan om bostadsanpassning 

och LSS-handläggning.( Lagen om särskilt stöd och service). 

 

Oplanerade hembesök  

 Om man inte är inskriven i hemsjukvården kan man få oplanerade 

hembesök av kommunal sjuksköterska om t.ex. landstingets sjuk-

vårdsupplysning gör bedömning att ett hembesök bör göras.  

 Oplanerade och planerade hembesök utförs av samtliga ovan-

nämnda yrkesgrupper. 

 

Avgifter i hemsjukvård 

Kommunens avgifter för hemsjukvård ingår inte i landstingets hög-

kostnadsskydd. Däremot ingår avgiften för hemsjukvård i den kom-

munala maxavgiften för vård och omsorg.  

Detta kan bara bli prövat för dem som har en kombination av social-

tjänst och hälso- och sjukvård vilket innebär att om man har ex trygg-

hetslarm och/eller hemtjänst med kombination med en inskrivning i 

hemsjukvården så kommer den sammanlagda avgiften inte att bli 

högre än avgiftsutrymme enligt kommunens maxtaxa. Om avgiftsut-

rymmet är mindre än den totala avgiften blir avgiften reducerad.  
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Omsorgsnämnden  2015-12-09  
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Justering (sign)  Expediering  

 

§ 160 forts. 

 

Förslag till avgifter i kommunens hemsjukvård 

Avgift för inskrivna i hemsjukvård 400 kronor per månad. (Ingår i 

kommunala maxtaxan för dem som har hälso- och sjukvård). 

 

Avgift för de som ej är inskrivna i hemsjukvård 200 kronor per opla-

nerat besök av sjuksköterska (högst 4 besök per månad). Därefter  

skall det prövas om den enskilde skall bli inskriven i hemsjukvård. 

 

Hembesök av sjukgymnast/arbetsterapeut 200 kronor/ tillfälle. 

 

Bedömning av bostadsanpassningsbidrag samt intygsskrivning 350 

kronor/tillfälle. 

 

Hyra Hjälpmedel 

Avgifter för hjälpmedel är detsamma som landstingets nuvarande av-

gifter: 

 Rollator (Första rollatorn lånas gratis, 300 kronor vid utlämnade av 

andra rullatorn) 

 Elrullstol utomhus 500 kronor per år. 

 Tyngdtäcke 400 kronor (engångskostnad) 

 

Följande produkter köper och ansvarar den enskilde för själv 

(Arbetsterapeut och sjukgymnast kan vara behjälplig att tillhandahålla 

information var produkten kan köpas) 

 förhöjningsklossar till säng och stol 

 strumppådragare 

 griptång 

 enkel duschpall utan möjlighet till armstöd. 

 

Vid risk för tillbud eller skada kan duschpall med möjlighet till arm-

stöd/ ryggstöd samt badbräda tillhandahålls utan avgift. 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2015-12-01 

  Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxa för hälso- och sjukvårdsinsatser 

i ordinärt boende, samt 

 

att taxan ska träda i kraft 2016-01-01. 
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ON § 161  ON/2015:131 - 700 

 

Nytt verksamhetssystem för omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

Flera kommuner i Västerbotten står inför utmaningen att upphandla ett 

nytt processtöd för Socialtjänsten. Region Västerbotten och kommu-

nerna Skellefteå, Umeå och Vilhelmina har i projektform utarbetat 

underlag för kommande upphandling. I kommande upphandling be-

döms framförallt följande aspekter som viktiga i anskaffandet av nytt 

processtöd:   

 Tillskapandet av ökad tillgänglighet/förbättrad service till kom-

munmedborgaren via kommunens ”Mina sidor”.  

 Förse verksamheten med det modernaste tillgängliga processtödet 

som ska möta de krav som verksamheten ställer till bästa möjliga 

kostnadsbild. 

 

Bakgrund  
Storumans kommun använder i dag systemet Procapita. Nu gällande 

avtal sträcker sig fram till 2015-12-31 med option om ett år i taget.  

 

Under år 2014 stod det klart att flera kommuner stod inför utmaningen 

att upphandla nytt processtöd för Socialtjänsten. En dialog upptogs 

med Region Västerbotten, bl.a. utifrån erfarenheter från tidigare upp-

handlingsprojekt.  Efter olika former av formella beredningar besluta-

des att Skellefteå kommun, Umeå kommun och Vilhelmina kommun 

tillsammans med Region Västerbotten skulle leda den regionala upp-

handlingen i länet.  

 

Arbetet bedrivs i flera konstituerade arbetsgrupper med fokus på pro-

cesstöd, teknik och driftsform. Projektet leds av en styrgrupp. 

 

Nuläge 

För närvarande, månadsskiftet november-december 2015, pågår sam-

manställningen av framskrivna och önskade krav på nytt process-

stöd. Styrgruppen för projektet hyser förhoppningen att minst 50 % av 

regionens kommuner ska delta i upphandlingen.  

 

Enligt projektplan ska upphandlingsunderlaget annonseras ut i må-

nadsskiftet januari-februari 2016.   
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ON § 161 forts. 

 

Mål med den samlade upphandlingen  
 

Invånare/kund  

Det nya processtödet ska ge ökad tillgänglighet samt förbättrad ser-

vice till kommunens invånare via kommunens motsvarighet till ”Mina 

sidor”.  

 

Verksamhet  
Verksamheten ska erhålla det bästa och mest moderna processtödet 

som finns tillgängligt. 

Upphandlingssamarbetet ska ge ökat erfarenhetsutbyte och möjlighet 

till ett samlat och likställt arbetssätt. Det ger 

också möjlighet till samordnat införande och utbildning.  

 

Budget  
Samarbetet ska ge delade/lägre upphandlingskostnader, möjlighet 

till ett bättre avtal med hänvisning till regionssamar-

betet samt möjlighet till samordnat införande och gemensam utbild-

ning, och därmed lägre samlad kostnad.  

 

Upphandlingsprojektet ska även lyfta frågan om och se över möjlig-

heten till en gemensam lösning för drift, förvaltning och support.  

 

Kostnadskonsekvens 

En bedömning av kostnads- och därmed budgetkonsekvens av ett 

eventuellt upphandlat nytt processtöd kan inte lämnas förrän upphand-

lingsprojektet är genomfört. För Storumans kommun kommer infö-

randet mest troligt att ske i början av 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2015-12-02. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att Storumans kommun förbinder sig att delta i den länsövergripande 

upphandlingen av nytt verksamhetssystem/processtöd för socialtjäns-

ten. 
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ON § 162  ON/2014:7 - 701 

 

Redovisning om användande av prestationsersättningar inom      

äldreområdet 2015____________________________________ 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2014-12-10, § 160 beslutades  

att prestationsersättningar inom äldre området ska användas till kom-

petenshöjande åtgärder även under 2015. Redovisning av användandet 

ska ske två gånger per år. Under 2015 har inga ytterligare medel be-

talats ut då satsningen avslutades 2014. 

 

Under 2015 har ersättningen använts på följande sätt. 

 

 Förflyttningsutbildning och handledarutbildning av omvårdnadsper-

sonal, 85 874 kronor per 30 november. Slutlig avstämning 31 de-

cember. 

 Resekostnader 11 148 kronor. 

 Facklitteratur 8 801 kronor. 

 Logi för de som gått ledarskapsutbildning 30 högskolepoäng 16 182 

kronor. 

 Lönekostnad för den som genomförde brukarintervjuer inom hem-

tjänsten 85 682 kronor. 

 Uppföljning EBP (evidensbaserad praktik) 1 680 kronor. 

 Utbildning praktisk personalplanering 2 750 kronor. 

 Deltagande i Äldreomsorgsdagar i Stockholm 80 826 kronor. 

 Arbetskläder 46 042 kronor. (Är ingen kompetenshöjande åtgärd 

men kommer omvårdnadspersonalen tillgodo). 

 

Kvarstående medel till 2016, 447 751 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchefens tjänsteutlåtande 2015-12-02 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 163  ON/2014:8 - 701 

 

Redovisning om användande av prestationsersättningar inom 

psykiatriområdet 2015_________________________________ 

 

Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting har gjort en över-

enskommelse för flera år gällande området psykisk ohälsa. Syftet är 

att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa.  

 

För 2014 har Storumans kommun erhållit prestationsersättning med 

162 259 kr. För 2013 års prestationsersättning återstod 80 800 kr vid 

årsslut 2014.  

 

Omsorgsnämnden har att disponera dessa medel för sin verksamhet 

gällande psykiatriområdet. Omsorgsnämnden har beslutat att två 

gånger per år ska redovisning kring hur prestationsersättningen an-

vänds ske till nämnden. 

 

För perioden 2015-01-01—2015-05-31 har medel förbrukats enligt 

följande: 

 

 Utbildning: 28 010 kr 

 Utbildningssatsning genom socialpsykiatriskt kunskapscenter  

2015--2017: 52 162 kr 

 Aktiviteter under psykeveckan samt för Vändpunktens besökare: 

18 518 kr 

 Annonser: 10 473 kr 

 Vändpunktens verksamhet: 29 492 kr 

 

Även under 2015 finns det möjlighet för kommunerna att ta del av 

prestationsersättning inom psykiatriområdet. För att ta del av ersätt-

ningen skall grundkrav och prestationskrav uppnås av kommunen. 

Under december månad kommer besked om Storuman får del av detta. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-12-01. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 164  ON/2015:139 - 701 

 

Arbetsgrupp för revidering av plan för ökad delaktighet för per-

soner med funktionsnedsättning och funktionshinder 2013-2015. 

 

Planen för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

och funktionshinder 2013-2015 ska revideras.  

 

En ordinarie och en ersättare från alla nämnder samt från funktions-

hindersföreningar ska utses. Arbetsgruppen kommer att starta sitt  

arbete i början av 2016. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utse Janne Ruonala (L) till ordinarie samt Harry Söder (S) som er-

sättare i arbetsgruppen. 
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ON § 165   

 

Meddelanden 

 

ON/2015:117  735 

Kontrollrapport för livsmedelsverksamhet 2015-08-05 från Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden om äldreboendet Vikbacka i Tärnaby. 

 

ON/2015:95  751 

Protokoll från fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2015-10-08,    

§ 87 om handlingsplan för placerade barn och ungdomar. 

 

ON/2015:79  700 

Information från Länsstyrelsen 2015-11-16 om nya fördelningstal för 

mottagande av ensamkommande barn 2016. 

 

ON/2015:136  700 

Information från Migrationsverket om öppnande av asylboende i 

Tärna Fjällby, Tärnaby. 

 

ON/2015:125  730 

Rapport från Socialstyrelsen – Äldreomsorg på minoritetsspråk. 

 

ON/2015:140  700 

Regional rapport Öppna jämförelser nr 2015:35 – Ekonomiskt bistånd 

2015. 

 

ON/2015:143  701 

Meddelande 2015-12-03 om byte av partinamn samt partiförkortning 

till Liberalerna (L). 

 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Beslut 2015-11-16 från Förvaltningsrätten i Umeå om omedelbart 

omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga – LVU. Mål nr 1918-15. 

 

Beslut 2015-12-04 från Förvaltningsrätten i Umeå om omedelbart 

omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga – LVU; nu fråga om avskrivning. Mål nr 1918-15. 
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ON § 165 forts. 

 

Dom 2015-12-02 från Lycksele Tingsrätt om entledigande från upp-

drag som särskilt förordnad vårdnadshavare. Vårdnaden överförs till 

den biologiska modern. Mål nr T 566-15. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 166   

 

Sekretessärende 
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ON § 167   

 

Sekretessärende 
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ON § 168   

 

Sekretessärende 
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ON § 169   

 

Sekretessärende 
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ON § 170   

 

Sekretessärende 
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ON § 171   

 

Sekretessärende 
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ON § 172   

 

Sekretessärende 
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ON § 173   

 

Sekretessärende 
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ON § 174   

 

Sekretessärende 
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ON § 175   

 

Sekretessärende 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 34 (34)  

   

Omsorgsnämnden  2015-12-09  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 176   

 

Sekretessärende 

 


