
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (26)  

 

Omsorgsnämnden   2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Dialogen, kommunkontoret, Storuman 2016-03-02, kl 09.00—15.15. 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande 

 Janne Ruonala (L) 

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 Kurt Forsberg (S) 

 Harry Söder (S) 

 Mats Eliasson (V) 

    

  

 

 

  

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Ann-Charlott Reisek MAS §§ 

 Veronica Lundsten avdelningschef Backen §  

  

 

  

      

Utses att justera Harry Söder 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2016-03-09 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   22 -- 44 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Patrik Persson    

 

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

 Harry Söder 

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2016-03-02  

   

Datum för anslags uppsättande 2016-03-09 Datum för anslags nedtagande 2016-03-31 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 22  ON/2016:21 - 000 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll 2016-02-10. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger proto-

kollet till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 23  ON/2016:11 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Uppföljning av granskning 2011-2014 

 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet be-

dömt det angeläget att genomgöra en uppföljning av de fördjupade 

granskningar som genomförts under föregående mandatperiod. 

Granskningen ingår i 2015 års revisionsplan. 

 

En viktig del i revisorernas arbete är att följa upp de granskningar som 

tidigare genomförts. Syftet är dels att följa upp att de åtgärder som 

styrelse och nämnder angett i sina svar på granskningsrapporterna ge-

nomförs i praktiken, dels att få ett underlag för sin årliga bedömning 

av styrelse och nämnders ansvarsutövande.  

 

Revisionsobjektet i denna granskning är kommunstyrelsen, omsorgs-

nämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 

 

 Syfte och revisionsfråga 

Granskningen syftar till att bedöma om styrelse och nämnder vidtagit 

ändamålsenliga åtgärder med anledning av de iakttagelser och förslag 

som revisorerna lämnat? 

 

Områden som omfattas är: 

Läkemedelsanvändning vid särskilda boenden 

Anhöriga som ger omsorg till närstående 

Kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen 

Familjehemsverksamhet 

 

 Projekt 

GMC är på gång att söka medel för ett projekt som syftar till att skapa 

förutsättningar för att nyttja simulering för övergripande ser-

vice/vårdkedjor. Intuition räcker inte när man ska avgöra var investe-

ringar gör mest nytta för patienten då största vinsten sällan sker där in-

satsen görs. 

Första steget planeras att tas under 2016 i form av ansökan inom Bot-

nia Atlantica programmet i form av ett samverkansprojekt mellan 

svenska och finska vårdgivare. 
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 23 forts. 

 

Storumans kommun är inbjuden att delta då det är viktigt att kunna 

mäta hur vidtagna åtgärder inom landstinget återverkar på kommunen. 

Det är inte frågan om medfinansiering utan medverkan i form av vissa 

arbetsinsatser och mätningar. 

 

 

 Ny integrationsenhet 

Ny integrationsenhet startar 1 april 2016, som är beläget i ”Spar-

bankshuset”. Det politiska ansvaret för vård och boende av ensam-

kommande flyktingbarn förs från omsorgsnämnden till kommunsty-

relsen. Föreståndaren för HVB-hemmen flyttar till integrationsenhet-

en. Omsorgsnämnden har endast krav på myndighetsutövning. 

 

 Beläggning på boenden 2016-02-10 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 24  ON/2016:22 - 706 

 

Ekonomisk uppföljning januari 

 

Redovisning av ekonomin för omsorgsnämndens verksamheter  

januari månad 2016. 

 

Alla verksamheter följer budget utom individ- och familjeomsorgen  

p g a placeringar av barn och ungdomar. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisk redovisning januari 2016 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 25  ON/2016:19 – 730 

 

Stimulansmedel för kunskapssatsning för baspersonal i äldre-  

och funktionshindersomsorgen__________________________ 

 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 för- 

dela stimulansmedel till kommuner för att ge verksamheter inom 

äldre- och funktionshindersområdet bättre förutsättningar att öka  

kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser. Kunskaps-

satsningen ska bland annat komplettera bemanningssatsningen inom 

äldreomsorgen samt pågående utbildningar inom LSS-området. 

 

Stimulansmedlen som ska fördelas efter rekvisition uppgår totalt  

till 178 miljoner kronor. Storumans kommun kan rekvirera  

152 032 kronor. Ansökan ska ha inkommit innan 15 mars. 

 

Det har inte förekommit någon satsning på kompetenshöjande åt-

gärder inom funktionshinderområdet under senare år. Satsningarna  

har varit riktade mot äldreomsorg. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-02-23. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningen att använda medlen till kompetens-

höjande insatser för LSS-handläggare och baspersonal inom sär- 

skilda omsorgen. 
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___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 26  ON/2015:89 - 730 

 

Stimulansmedel för att öka bemanning inom äldreomsorgen 

 

Statsbidraget omfattar 1 990 000 000 kronor för år 2016. Fördelningen 

utgår från den sk. standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala 

utjämningssystemet.  

 

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av 

kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att 

skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. I linje med de ut-

maningar som Socialstyrelsen tidigare har påtalat är det önskvärt med 

en stabil personalförsörjning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinui-

tet i vården och omsorgen om de äldre. Det kan t.ex. ske genom att 

nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i del-

tidstjänster. Villkoren för att använda statsbidraget är indelade i ska- 

och börkrav. Skakraven är obligatoriska medan börkraven är rekom-

mendationer.  

Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar 

nära de äldre. 

Berörda personalkategorier är vårdbiträden, undersköterskor, sjukskö-

terskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på 

verksamhetsnivå. Om medlen används till andra personalkategorier 

ska det motiveras i samband med redovisningen av stimulansmedlen. 

 

Pengarna ska rekvireras innan 31 oktober 2016. Storumans kommun 

kan rekvirera 1 984 906 kronor. Redovisning av användandet av 

pengarna ska skickas in till Socialstyrelsen i februari 2017. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-02-23. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningen att rekvirera stimulansmedel för beman-

ning 

 

att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till hur pengarna ska 

användas, samt 

 

att förslaget ska redovisas senast vid omsorgsnämndens sammanträde 

i maj. 
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 27  ON/2016:17 – 773 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 samt kvalitetsredovisning av 

hälso- och sjukvård___________________________________ 

 

Vårdgivaren, omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för patient-

säkerheten och patientsäkerhetsarbetet och ska planera, leda och  

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god 

vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.  

 

Nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvali-

tetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det  

går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har  

bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet  

hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. 

 

Redovisning från mätning av några indikatorer på särskilda boenden 

som genomförts vecka 46 i Västerbottens inlandskommuner: 

 Sjukdomsgrupper 

 Läkemedelsgrupper 

 Läkemedelsanvändning 

 Fall 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2016-02-19 

Redovisning av hälso- och sjukvården från mätning vecka 46. 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att  godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2015 och redovisning  

av hälso- och sjukvården i kommunen samt godkänna rekommen-

derade förbättringsförslag för 2016.  
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 28  ON/2016:18 – 773 

 

Verksamhetsplan 2016 för MAS i Västerbottens inland 

 

MAS:ar (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Västerbottens åtta  

inlandskommuner har sedan många år ett samarbete. Vi har gemen-

samma nätverksträffar och arbetar fram en gemensam verksamhets-

plan för hälso- och sjukvården i dessa kommuner. Verksamhetsplanen 

innehåller mål, syfte och aktivitetsplan. 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2016-02-19 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamhetsplan för 2016 för medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor i Västerbottens inland. 
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 29  ON/2016:11 - 700 

 

Redovisning av verksamheten på Backens sjukhem 

 

Avdelningschef Veronica Lundsten redovisar från verksamheten  

på Backens sjukhem enligt följande: 

 

 Beläggning 

 Ekonomi 

 Sysselsättning för brukare 

 Arbetssätt 

 Samarbetet med kommunen 

 Investeringar 

 

Beredande organs förslag 

Redovisning 160302 

 

Omsorgsnämnden beslutar  
 

att godkänna informationen. 
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 30  ON/2016:11 – 700 

 

Redovisning om verksamheten inom individ- och familjeom-

sorgen samt Vändpunkten_____________________________ 

 

IFO-chef Annika Mörtsell redovisar från individ- och familjeom-

sorgen samt  öppenvård missbruk och dagliga verksamheten Vänd-

punkten. 

 

IFO-verksamheten arbetar med olika utredningar exempelvis:  

 barn- och ungdom  

 ekonomi 

 vuxen av olika slag 

 faderskap  

 familjerätt 

 förmedlingskonton 

 

Olika insatser kan via socialtjänsten beviljas såsom daglig verksamhet 

Vändpunkten, familjestöd, boendestöd och öppenvård missbruk. 

 

Utredningsarbetet med barn görs enligt BBIC (barnets behov i cent-

rum) samt barnkonventionens grundprinciper. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells presentation. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  
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ON § 31  ON/2016:16 - 274 

 

Ökad kostnadsgräns för delegat i bostadsanpassningsärenden 

 

Omsorgsnämnden beslutade 2003-03-19 § 60, att delegat har beslu-

tanderätt i bostadsanpassningsärenden upp till basbeloppsnivå vilket 

var 38 600:- för år 2003. Beslut i ärenden därutöver fattas av om-

sorgsnämnden.  

  

Bostadsanpassningsärenden har under de senaste åren ökat främst i 

fråga om ombyggnad av äldre typer av badrum. Även en enkel åtgärd 

hamnar ofta utanför basbeloppsgränsen.  

 

Entreprenörskostnaderna är i många ärenden svåra att beräkna i be-

ställningsskedet på grund av svårigheter att bedöma underlag och 

byggkonstruktion. 

 

För att underlätta hanteringen och för en snabbare handläggning vore 

det praktiskt om kostnadsgränsen kunde höjas till 3 basbelopp.  

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2016-01-27 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att kostnadsgränsen för delegat i bostadsanpassningsärenden fastställs 

till 2 basbelopp (basbeloppet år 2016 är 44 300 kronor), samt 

 

att omsorgsnämndens beslut 2003-03-19 § 43 upphävs.  
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Omsorgsnämnden  2016-03-02  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 32   

 

Meddelanden 

 

ON/2016:8  730 

Skrivelse 2016-01-27 från Autism & Aspergerförbundet om att kom-

petenssatsning bör riktas mot LSS-verksamheter. 

 

ON/2015:154  700 

Statistikuppgifter till Statistiska centralbyrån av familjerådgivning år 

2015 för Storumans kommun. 

 

ON/2016:20  701 

Sveriges kommuner och landstings meddelande från styrelsen nr 

2/2016. Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och 

landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 

socialtjänsten. 

 

ON/2016:23  701 

Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016 från Arbets-

förmedlingen, Migrationsverket och Länsstyrelserna. 

 

ON/2015:40  750 

Protokoll 2016-02-11 från Regeringen, Socialdepartementet om för-

längning av uppdrag för nationell samordnare för den sociala barn- 

och ungdomsvården. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Begäran 2016-02-09 från Inspektionen för vård och omsorg om ytt-

rande med anledning av ej verkställt beslut. Dnr 8.8.1-9919/2015-4. 

 

Protokoll 2016-02-25 från Lycksele Tingsrätt om umgänge med barn; 

nu fråga om interimistiskt beslut. Mål nr T 50-16. Aktbilaga 22. 

 

Förordnande 2016-02-03 från Lycksele Tingsrätt om begäran av ut-

redning, enligt 6 kap 19 § tredje stycket föräldrabalken i vårdnads-, 

umgänges- och boendefrågan. Mål nr T 592-15, rotel 2. Aktbilaga 20. 
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ON § 32 forts. 

 

Dom 2016-02-24 från Förvaltningsrätten i Umeå, om överklagan av 

Försäkringskassans beslut 2015-08-12. Ärendet avser utbetalning av 

retroaktivt beviljad ersättning till socialnämnd. Mål nr 1469-15. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 33   

 

Sekretessärende 
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ON § 34   

 

Sekretessärende 
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ON § 35   

 

Sekretessärende 
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ON § 36   

 

Sekretessärende 
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ON § 37   

 

Sekretessärende 
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ON § 38   

 

Sekretessärende 
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ON § 39   

 

Sekretessärende 
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ON § 40   

 

Sekretessärende 
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ON § 41   

 

Sekretessärende 
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ON § 42   

 

Sekretessärende 
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ON § 43   

 

Sekretessärende 
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ON § 44   

 

Sekretessärende 

  

  

  


