
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)  

 

Omsorgsnämnden  2018-02-07  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2018-02-07, kl 09.00—13.45 

 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande §§ 1 - 8 

 Christer Bergfors (M)  

 Janne Ruonala (L) 

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 Rickard Frohm (S) §§ 9 - 16 

 Lennart Cohen (S)  

 Mats Eliasson (V) 

   

  

  

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 Kerstin Olla Grahn socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef §§ 2, 8, 10 - 11 

 Jessica Boström ekonom §§ 3 - 4   

  

 

 

 

 

  

     

Utses att justera Rickard Frohm §§ 1 - 8     Britt-Inger Ärlebrandt §§ 9 - 16  

 

Justeringens plats och tid Storuman 2018-02-14 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………….      Paragrafer    1 -- 16 

 Ulla Olofsson 

                      

                    Ordförande ……………………………………………………………………  

 Patrik Persson §§ 1 - 8 Rickard Frohm §§ 9 - 16  

 

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

 Rickard Frohm §§ 1 - 8              Britt-Inger Ärlebrandt §§ 9 - 16  

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2018-02-07  

   

Datum för anslags uppsättande 2018-02-14 Datum för anslags nedtagande 2018-03-08 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 1  ON/2017:29 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens   

protokoll från 2017-12-13. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol-

let till handlingarna. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 2  ON/2018:9 - 700 

 

Socialchef och IFO-chef informerar 

 

Socialchef Kerstin Olla Grahn informerar om: 

 Socialchefen kommer att tjänstgöra i Tärnaby en dag i månaden. 

 En utvecklingsgrupp har bildats för västra delen av kommunen, för 

att jobba mer långsiktigt inom vård och omsorg samt individom-

rådet. 

 Möte med landstinget om samarbetet med kommunen för Tärnaby. 

Diskussion om personalrekryteringen inför sommaren, beredskap 

och backup. Hänsyn skall tas till etiska lösningar av personer i li-

vets slutskede. 

 Rekrytering av biträdande enhetschef  på Vikbacka. 

 Aktiveringsmöte för alla enheter inom särskilda boenden. 

 Afasi-redovisning från pågående arbete 

 Beläggning på särskilda boenden. 

 

IFO-chef Annika Mörtsell informerar om: 

 Lycksele kommun tänker starta ett HVB-hem, start 2019. 

 Familjehemsgruppen i Region8-kommunerna skall ha en jourtele-

fon på försök, där socialsekreterare kan ge stöd till familjehem. 

Kostnaden blir 2 400 kronor/kommun för provperioden. 

 På grund av minskat antal anvisade ensamkommande barn gör 

kommunerna neddragningar på HVB-platser. Både Sorsele kom-

mun och Piteå kommun erbjuder andra kommuner HVB-platser om 

det skulle behövas i framtiden. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 3  ON/2018:7 - 706 

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 

 

Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för omsorgs-

nämnden presenteras. Bokslutet visar på ett underskott med ca 8 560 

miljoner kronor. 

 

Vid genomgången av verksamhetsberättelsen noterades att underskot-

tet blivit mindre. Ett aktivt arbete med fördelning av resurserna inom 

verksamheterna har genomförts, vilket minskat personalkostnaderna.  

 

Beredande organs förslag 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2018-01-24, § 4 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna bokslut för 2017 

 

att måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen redovisas vid nämndens 

sammanträde i mars, samt  

 

att den översändes till kommunstyrelsen. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 4  ON/2018:8 - 706 

 

Internkontroll 2017 för omsorgsnämnden 

 

Budgetuppföljning har skett löpande under året och där avvikelser fö-

rekommit har detta visats till nämnd med förklaring till avvikelserna. 

 

Där lönekonteringar ej varit bokförda på korrekt verksamhet har löne-

kontoret meddelats och omföring skett månaden efter. Enhetscheferna 

har varit tydliga med att meddela förändringar i personalstyrkan. 

 

Leverantörsfakturor har slumpvis granskats inom olika verksamheter 

där det vid några tillfällen varit felaktiga konteringar. Detta har åtgär-

dats med att informera berörda och gett tydliga exempel på hur de ska 

kontera till exempel med hjälp av mallar.  

 

Momsredovisning och återkrav av moms via kommunkontosystemet 

sker varje månad. Även vid dessa redovisningar görs en genomgång 

av leverantörsfakturor där rätt momsavdrag kontrolleras.  

 

Beredande organs förslag 

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2018-01-23 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll, 2018-01-24, § 3 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna internkontroll 2017 för omsorgsnämnden.  

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 5  ON/2018:10 - 706 

 

Plan för internkontroll för omsorgsnämnden 

 

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram en internkontrollsplan 

för omsorgsnämnden. 

 

Beredande organs förslag 

Internkontrollplan 2018 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta internkontrollplan inom omsorgsnämndens verksamhetsom-

råde 2018. 

----- 

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (18)  

   

Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 6  ON/2017:99 - 706 

 

Taxor och avgifter 2018 

 

Taxor och avgifter för omsorgsnämnden 2018 ligger på samma nivå 

som 2017. Kostverksamheten har flyttats från omsorgsnämnden till 

kommunstyrelsen under 2017, så kosten är borträknad från nämndens 

taxor och avgifter. 

 

I korttidsvård/boende är kostnaden 80 kr/dag för omvårdnad 2018,  

mot 185 kr/dag (kost och omvårdnad) 2017. 

 

I övrigt inga förändringar i taxan. (Se bilaga) 

 

Avgift vid frånvaro: 

 

Vid nivå ett betalar man ingen hemtjänstavgift vid frånvaro hel kalen-

dermånad. 

 

Övriga nivåer betalar man ingen avgift för de frånvarande dagarna. 

 

Avgift för makar eller sammanboende. Den gemensamma nettoin-

komsten läggs samman och delas på två så att båda har lika stor in-

komst även om bara ena parten får hjälp. Om båda har behov av tvätt 

och städ tas endast en avgift ut. 

 

Vid matabonnemang betalar man ingen mat vid frånvaro hel dag. 

 

Ingen avgift för larm tas ut i särskilt boende eftersom det är installerat 

i huset.  

 

Ingen avgift tas ut för tillsynssamtal via telefon. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef Kerstin Olla Grahns tjänsteutlåtande 2018-02-01 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa förslaget till taxor och avgifter för 2018. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 7   

 

Diskussion - Äldreomsorgen, ej beslutsärende 

 

Socialchef presenterar äldreomsorgen, dess organisation, arbetssätt 

samt utmaningar m m. 

 

Punkter som diskuteras är: 

 

 Organisation och ledarskap 

 Omsorgsnämndens mål för verksamhetsåret 2018 – ekonomi, per-

sonal, verksamhet och hur förvaltningen avser att arbeta med detta. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 8  ON/2017:87 - 754 

 

Redovisning av extra bistånd till julmat och julklappar enligt    

SoL 4:2, julen 2017____________________________________ 

 

Inför julen 2017 beslutade omsorgsnämndens arbetsutskott att bevilja 

extra ekonomiskt bistånd till julklappar till barn, och extra bistånd till 

mat till personer som varit långvarigt beroende av försörjningsstöd 

samt att en redovisning av kostnaden för det extra biståndet ska göras 

till nämnden. 

 

Individ- och familjeomsorgen har betalat ut: 

Extra matpengar till 43 personer á 250 kr, 10 750 kr 

Extra bistånd till julklapp för barn under 18 år till 20 hemmaboende 

barn á 350 kr och 1 placerat barn á 200 kr, 7 200 kr. 

Total summa 17 950 kr i extra bistånd för julen 2017. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2018-01-17 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-01-24, § 5 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 9  ON/2015:89 - 730 

 

Redovisning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldre-

omsorgen_______________________________________________ 

 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att administrera, fördela me-

del och följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning 

inom äldreomsorgen under åren 2015—2018. 

 

Storumans kommun rekvirerade hela den summan som var avsatt för 

kommunen, 1 947 466 kronor. 

 

Under 2017 förbrukades 1 945 802 kronor. Kommunen måste betala 

tillbaka 1 664 kronor som inte kunde användas. 

 

Två heltidstjänster undersköterska till äldreboendet Vikbacka och en 

sjukgymnast i Tärnaby. Sjukgymnasten har delvis varit föräldraledig, 

så tjänsten har varit motsvarande en 80 % tjänst. 

 

Övriga medel har använts till resursförstärkning vid äldreboendena 

Tranan och Sibyllagården. 

 

Redovisning till Socialstyrelsen har upprättats. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef Kerstin Olla Grahns tjänsteutlåtande 2018-01-30 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad redovisning. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 10  ON/2017:96 - 754 

 

Rutin för ensamkommande barns livsuppehälle 

 

Kommunen tar emot ensamkommande barn och ungdomar och har ett 

ansvar att tillgodose barnen behov av omsorg, boende, skolgång och 

livsuppehälle. De ensamkommande unga som fyllt 16 år kan bo i 

stödboende om de bedöms som mogna för detta. Ungdomen ska då 

ansvara för inköpen av sina dagliga behov av mat med mera. Ungdo-

men har hjälp av personal från stödboende samt god man eller särskilt 

förordnad vårdnadshavare.  

 

Personer under 18 år skall inte beviljas försörjningsstöd och därför ska 

ensamkommande ungdomar under 18 år beviljas bistånd i form av 

livsuppehälle. Som stöd till handläggningen av bistånd till livsuppe-

hälle har en rutin upprättats. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2018-01-17 

Rutiner för livsuppehälle 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-24, § 6 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att anta upprättad rutin gällande livsuppehälle för ensamkommande 

barn, samt 

 

att rutinen gäller från och med 2018-01-01. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 11  ON/2017:111 - 701 

 

Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 

2017 Västerbottens län___________________________________ 

 

I enlighet med 2017 års överenskommelse mellan staten och SKL    

rörande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har länets 

kommuner, landstinget och länsföreningen Hjärnkoll samt Region 

Västerbotten formulerat en länsplan för barn och unga och för vuxna. 

Vuxendelen bygger på 2016 års länsgemensamma analys och hand-

lingsplan.  

 

Det övergripande syftet att långsiktigt skapa förutsättningar för att 

främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalita-

tiva, kostnadseffektiva insatser till den som behöver vård och stöd. In-

satser ska vara jämnställda och jämlika och omfatta alla nivåer av in-

satser, från främjande och förebyggande till sluten vård.  

 

Denna breda ansats medför att det i Länsplanen återfinns både univer-

sella preventiva insatser på folkhälsa- och befolkningsnivå, selektiva 

insatser riktade till identifierade riskgrupper och indikerade insatser 

för personer med påtaglig psykisk problematik eller manifest sjuk-

dom. Utöver detta omfattas frågor rörande ledning, styrning och sam-

verkan samt enskildas delaktighet och rättigheter. 

 

AC konsensus rekommenderar landstinget och de 15 kommunerna i 

Västerbotten att anta hela eller delar av: Länsgemensam analys och 

handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2017 Västerbottens län i 

landstingsfullmäktige och i respektive kommunfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2018-01-17 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-24, § 7 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige anta Länsgemensam analys och hand-

lingsplan rörande Psykisk Hälsa 2017 Västerbottens län i sin helhet. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 12  ON/2017:112 - 770 

 

Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och    

kommunerna i Västerbotten om samverkan vid utskrivning     

från sluten hälso- och sjukvård________________________ 

 

Omsorgsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på     

förslaget till överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från    

sluten hälso- och sjukvård. 

 

Det politiska samverkansorganet AC Konsensus föreslår att kommu-

nerna och landstinget i Västerbotten antar förslaget till samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Beslut skall vara tagna  

innan 3 april 2018. 

 

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården träder i kraft 

den 1 januari 2018 och ersätter tidigare lag om kommunernas betal-

ningsansvar för viss hälso- och sjukvård.  

 

Beredande organs förslag 

Socialchef Kerstin Olla Grahns tjänsteutlåtande 2018-01-23 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-24, § 8 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige anta upprättat förslag till överens-

kommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i 

Västerbottens län, om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

 

ON § 13  ON/2018:5 - 700 

 

Uppföljningsplan 2018 för omsorgsnämnden 

 

Socialchef Kerstin Olla Grahn har upprättat ett förslag till årlig plan 

för uppföljning av omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi för 

2018.  

 

Planen skall vara ett levande dokument med teman som är aktuella,  

de planeras in vid sammanträden framöver.  

 

Beredande organs förslag 

Uppföljningsplan 2018 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till uppföljningsplan för 2018 

 

att inbjuda biståndshandläggare och MAS till omsorgsnämndens 

sammanträde i mars, samt 

 

att även ett studiebesök på Tranan inplaneras i samband med sam-

manträdet i mars. 

----- 
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ON § 14 

   

Meddelanden 

 

ON/2017:63  706 

Protokoll från kommunstyrelsen 2017-11-14, § 151 om delårsrapport 

januari-augusti 2017 för Storumans kommun. 

 

ON/2017:109  701 

Protokoll från kommunstyrelsen 2017-12-19, § 173 om medlemskap i 

Samordningsförbundet Lycksele-Malå. 

 

ON/2017:107  700 

Budget 2018 samt plan 2019 och 2020. 

 

ON/2017:7  750 

Återrapportering till Socialstyrelsen av statsbidrag för stärkt beman-

ning inom den sociala barn- och ungdomsvården för 2017. 

 

ON/2017:117  730 

Positionspapper från Sveriges kommuner och landsting om ”Funkt-

ionshinder och delaktighet”. 

 

ON/2017:114  760 

Meddelandeblad nr 4/2017 från Socialstyrelsen om socialtjänstens och 

hälso- och sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Dom 2017-11-23 från Umeå Tingsrätt om att vårdnaden skall flyttas   

i enlighet med 6 kap 8 a § föräldrabalken, till särskilt förordnad vård-

nadshavare. Mål nr T 1965-17. Domen har vunnit laga kraft          

2017-12-14. 

 

Beslut 2017-12-15 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat be-

slut i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.          

Mål nr 2809-17. 

 

Dom 2017-12-20 från Lycksele Tingsrätt av förordnande med stöd av 

6 kap 8 a § föräldrabalken, till särskilt förordnad vårdnadshavare.    

Mål nr T 647-17. Domen har vunnit laga kraft 2018-01-10. 
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ON § 14 forts. 

 

Beslut 2018-01-05 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat      

beslut i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.     

Mål nr 15-18. 

 

Dom 2018-01-16 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

i ärende om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Mål nr 801-17. 

 

Dom 2018-01-26 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat         

beslut i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.      

Mål nr 2523-17. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av meddelandena. 

----- 
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ON § 15   

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Beslut  Datum 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott, §§ 9-10 2018-01-24 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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ON § 16   

 

Sekretessärende 

----- 

 

 

  

  

 


