
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)  

 

Omsorgsnämnden  2018-09-18  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
 

Plats och tid Dialogen, kommunkontoret, Storuman 2018-09-18, kl 09.00—13.30 

 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande  

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 Lennart Cohen (S) 

 Mats Eliasson (V) 

 Eva Banstorp (M) tjänstgörande ersättare  

 Jan-Elof Bergström (C) tjänstgörande ersättare 

  

  

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 Johanna F Mattsson administrativ assistent 

 Kerstin Olla Grahn socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef §§ 65, 77 

 Rebecca Georgsson ifo-chef 

 Jessica Boström ekonom § 66 

 Sofia Lindberg enhetschef § 73 

 Heinz Reichler Fastighets AB Umluspen § 67 

  

    

 

 

  

Utses att justera Eva Banstorp  

 

Justeringens plats och tid Storuman 2018-09-24 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………….      Paragrafer    64 -- 78 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Patrik Persson  

 

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

 Eva Banstorp  

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2018-09-18  

   

Datum för anslags uppsättande 2018-09-24 Datum för anslags nedtagande 2018-10-16 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunalkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2018-09-18  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 
 

ON § 64  ON/2018:21 – 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 
  

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll från  2018-06-20. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol-

let till handlingarna. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-09-18  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 65  ON/2018:9 – 700 

 

Information av socialchef och ifo-chef 
 

Socialchef Kerstin Olla Grahn informerar: 

 

 Beläggningen på särskilda boenden september 2018. 

 Det framtida ekonomiska läget för omsorgsnämnden. 

 Tranans omställning. 

 Avstämning med landstinget angående tidig hemgång. 

 Diskussion med landstinget pågår, angående ”Tillsammans-

projektet” för Storuman och Tärnaby 

 I länet ska det tas fram gemensamma  riktlinjer i suicidarbetet, 

där  Storuman har kommit långt i sitt arbete med frågan. 

 Rehabkoordinator Vanja Danielsson är anställd för omsorgs-

nämndens verksamheter. Vanja kommer framöver att presen-

tera rehabiliteringsarbetet för nämnden. 

 Arbetet med förebyggande hembesök för äldre. 

 

Ifo-chef Annika Mörtsell informerar: 

 

 Presentation av nya Ifo-chefen Rebecca Georgsson. 

 Information om Kvinnojourens verksamhet i Storuman.  

 Nya gymnasielagens ekonomiska påverkan för omsorgs-

nämnden. 

 HVB-hemmet Oasen är nedlagt. Ungdomarna bor i stödbo-

ende och familjehem. 

 Personalsituationen på socialkontoret. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

----- 
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___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 66  ON/2018:22 – 706 

 

Delårsbokslut januari-augusti 2018 och verksamhetsberättelse 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar delårsbokslutet för januari--

augusti 2018. 

 

Delårsbokslutet ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett eko-

nomiskt resultat för perioden januari-augusti samt en prognos för  

helåret 2018. 

 

Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott med 7 690 300 kro-

nor. De största överskridandena görs inom: 

 

   Ifo försörjningsstöd 

   Tranans omställning 

   Bostadsanpassningsbidrag 

 

Verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2018 redovisas. 

 

Beredande organs förslag 

Delårsbokslut januari--augusti 2018. 

Verksamhetsberättelse januari--augusti 2018. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa delårsbokslutet och överlämna den till kommunfullmäk-

tige. 

         ----- 
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Omsorgsnämnden 2018-09-18  
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ON § 67  ON/2017:102 – 735 

 

Information om Tranans omställning 
 

Fastighets AB Umluspen, Heinz Reichler informerar om det aktuella läget 

för Tranans omställning. 

 

Presentation av ritningar för omställningen av Tranans D-hus nedre våning. 

Kostnadskalkylen beräknas till ca 12 miljoner kronor inklusive 20 % för 

merkostnader. Beslut om finansieringen tas i kommunfullmäktige i februari 

2019.  

 

En arbetsgrupp har tillsatts för att utarbeta bl a kriterier för inflyttning m m. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 

----- 
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ON § 68  ON/2018:28 – 734 

 

Medborgarförslag -- byggande av boende  för dementa och  

seniorer.________________________________________________ 
 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att fler boende-

platser för dementa byggs samt att även särskilda seniorbostäder 

byggs. Omsorgsnämnden behandlade ärendet 2018-05-16, och tog ett 

eget beslut där medborgarförslaget förklarades besvarat. 

 

Omsorgsnämnden har ingen beslutanderätt i ärendet eftersom det inte 

överlämnats för handläggning och beslut. Ärendet ska istället beslutas 

av kommunfullmäktige. Omsorgsnämnden uppmanas 2018-06-28 att 

ta upp ärendet på nytt och yttra sig/lämna förslag till beslut över med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Svar på medborgarförslaget: 

 

Omsorgsnämnden delar förslagsställarens syn på att det behövs bra 

bostäder för såväl dementa som för personer som inte har demens-

sjukdom. Omsorgsnämnden diskuterar därför en ombyggnation av 

vissa särskilda boenden för att skapa en bättre miljö för dementa.  

Dessutom har omsorgsnämnden beslutat föreslå att ett antal lägenheter 

i särskilt boende ställs om till trygghetsbostäder. Någon nybyggnation 

av lägenheter är inte aktuell i dagsläget. 

 

Beredande organs förslag  

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-29,  § 48. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget därmed anses 

besvarat. 

----- 
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ON § 69  ON/2018:63 – 735 

 

Medborgarförslag -- rutiner vid in- och utflyttning i särskilt  

boende________________________________________________ 
 

Sören Israelsson har inkommit med ett medborgarförslag där han före-

slår: 

 

 Att kommunen tillser att en besiktning genomförs när ett äldre-

boende avslutas. 

 Att de fel som upptäcks vid besiktningen åtgärdas. 

 Att en besiktning/genomgång sker med den nya hyresgästen eller 

dennes anhöriga. 

 Att boendet överlämnas välstädat till den nya hyresgästen. 

 

Omsorgsnämndens svar: 

Att hyra en bostad på ett särskilt boende följer samma regler som för 

den som hyr en bostad i ordinärt boende. Lägenheten ska besiktigas 

när hyresgästen flyttar ut och självklart ska lägenheten vara väl städad 

när ny hyresgäst flyttar in. Besiktningen av lägenheterna på våra sär-

skilda boenden sköts av Fastighets AB Umluspen. Det är också de 

som avgör om något ska åtgärdas i lägenheten när en hyresgäst flyttat 

ut. Ibland händer det att en inflyttande hyresgäst vill ha något åtgärdat 

i lägenheten som fastighetsförvaltaren inte anser nödvändigt utifrån de 

regler för underhåll som finns. 

 

Rutiner för det som förslagsställaren föreslår finns alltså. Om detta 

inte fungerat i något särskilt fall är förslagsställaren välkommen att 

kontakta ansvarig enhetschef på det boende som avses. Självklart så 

vill omsorgsnämnden att den som flyttar in på ett särskilt boende ska 

komma till en lägenhet som både är besiktigad och välstädad. 

 

Beredande organs förslag  

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-29, § 47. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att meddela kommunfullmäktige att medborgarförslaget härmed är 

besvarat. 

----- 
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ON § 70  ON/2017:55 – 732 

 

Yttrande över motion gällande beräkningssystem för biståndsin-

satser inom hemtjänsten._________________________________ 
 

Mats Eliasson och Linda Glasin (båda v) har i en motion till kommun-

fullmäktige föreslagit att kommunen ska möjliggöra för handläggare 

inom hemtjänst att kontrollera att beviljad vård/brukartid är faktisk tid 

och vårdinsatser som personen får. Motionärerna föreslår även att 

kommunen snarast ser över om schablontid skall användas för att 

räkna restid. Faktisk restid bör tillämpas för att minska risken att 

brukartid används till restid. 

 

Omsorgsnämndens svar: 

 

Enligt det system för biståndshandläggning och avgifter som tillämpas 

idag så beviljas den enskilde brukaren en insats som är tidsberäknad 

utifrån en schablon. I praktiken innebär det att det kan ta både längre 

och kortare tid att utföra insatsen än den tid som är angiven i schablo-

nen. Att använda schablontid är ett sätt att skapa flexibilitet i systemet 

så att den hemtjänstpersonal som ska utföra arbetsinsatserna har möj-

lighet att anpassa tidsåtgången utifrån vad som faktiskt krävs i det en-

skilda fallet.  

 

Idag 2018-09-03 ser den beviljade schablontiden för hemtjänst ut på 

följande sätt: 

 

Timmar per månad och procentuell fördelning: 

Storuman 

 

Kringtid  

Utförandetid service 

Utförandetid omsorg 

Restid 

346 – 16% 

349 – 16% 

1 092 – 50% 

379 – 17% 

Summa 2 164 
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ON § 70 forts. 

 

Timmar per månad och procentuell fördelning: 

Tärnaby 

 

Kringtid 

Utförandetid service 

Utförandetid omsorg 

Restid 

215 – 16% 

296 – 22% 

451 – 34% 

383 – 28% 

Summa 1 344 

 

 

Den beviljade schablontiden varierar under året utifrån hur många 

hemtjänstärenden som beviljats samt hur stora insatser som beviljats. 

Enhetscheferna som ansvarar för hemtjänst försöker då anpassa be-

manningen utifrån beviljad schablontid.  

 

Det finns i dagsläget inget system för att mäta förhållandet mellan be-

viljad schablontid och faktiskt utförd tid. Detta utifrån att brukaren är 

beviljad en insats och inte en faktisk tid. Schablontiderna är främst ett 

verktyg för enhetscheferna så att de ska kunna planera verksamheten. 

Brukaren däremot får sin insats oavsett hur lång tid det tar. Beträf-

fande restider så läggs det på särskild restid på varje enskilt bistånds-

beslut. Detta för att den beviljade tiden för service och omsorg ska 

kunna användas till just detta och inte till resor.  

 

Omsorgsnämnden har idag inga planer på att ändra systemet med 

schablontider inom hemtjänsten och eftersom brukarna inte betalar 

sina insatser utifrån faktiskt utförd tid är det idag inte aktuellt att in-

föra ett system som mäter den utförda tiden. Uppföljning av hur  

schablontiden fungerar i varje enskilt ärende sker i dialog mellan  

enhetschefer, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. 

  

Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att motionen härmed anses besvarad.  

 

Ledamot Mats Eliasson deltar ej i ärendets behandling och beslut  

p g a jäv. 

----- 
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ON § 71  ON/2018:76 – 736 

 

Färdtjänst med liggande transport. 

 

Socialchefen Kerstin Olla Grahn informerar om ärendet. 

 

Storumans kommun erbjuder idag färdtjänst med sittande transport. 

Behov finns även för färdtjänst med liggande transport, exempelvis 

färdtjänst till korttidsboende. Andra kommuner erbjuder idag denna 

tjänst. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att uppdra till socialchefen att tillskriva kommunstyrelsen om ändring 

av regler för färdtjänst, att även gälla färdtjänst för liggande transport. 

----- 
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ON § 72  ON/2018:18 – 701 

 

Familjerådgivning. 

 

Socialchef Kerstin Olla Grahn informerar om familjerådgivningen. 

 

Storumans kommun blir huvudman och skriver avtal med ett flertal  

inlandskommuner för köp av tjänsten familjerådgivning. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

----- 
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ON § 73  ON/2018:71 – 701 

 

Arbetsmiljöärende. 
 

Enhetschef Sofia Lindberg informerar om arbetsmiljöärendet enligt 

6 kap. 6a § Arbetsmiljölagen. 

 

Skyddsombudet har begärt att arbetsgivaren skall vidta åtgärder enligt  

6 kap. 6a § Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket hade sin inspektion 

den 12 juni 2018. 

 

Storumans kommun har lämnat yttrande över vidtagna åtgärder i 

ärendet. Arbetsmiljöverket har i sitt beslut 2018-08-20 avslagit fram-

ställan enligt 6 kap. 6a § Arbetsmiljölagen, samt beslutar att inte med-

dela något förbud eller föreläggande enligt 7 kap. 7 § Arbetsmiljöla-

gen med de åtgärder som vidtagits 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen 

----- 
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ON § 74 

   

Meddelande. 
 

ON/2018:24  751 

Meddelande från Socialstyrelsen 2018-07-03 om stimulansmedel för 

att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. 

Omfördelning av medel som inte rekvirerades. Dnr:9.2-31618/2017. 

 

ON/2018:3  753 

Meddelande från Socialstyrelsen 2018-07-03 om utvecklingsmedel för 

arbete mot våld i nära relationer. Omfördelning av medel som inte re-

kvirerades. Dnr: 9.1-32135/2017. 

 

ON/2018:25                         751 

Meddelande från Socialstyrelsen 2018-07-02 om statsbidrag för att 

stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Omfördelning 

av medel som inte rekvirerades. Dnr: 9.2-4575/2018 

 

ON/2018:60  701 

Skrivelse från Umeå universitet 2018-06-21 om ersättning för praktik-

platser inom vårdutbildning vt 2018. 

 

ON/2018:62  706 

Protokoll från kommunstyrelsen 2018-05-29, § 63 –Tertialuppföljning 

januari-april 2018 för Storumans kommun. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen  26 kap 1 §. 

 

Föreläggande 2018-06-21 från Lycksele Tingsrätt angående särskild 

förordnad vårdnadshavare. Mål T 322-18, Rotel 1. Aktbilaga 6. 

 

Dom 2018-06-20 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

om ledsagarservice enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Mål nr 1539-18. 

 

Dom  2018-07-06 från Lycksele Tingsrätt, begånget brott enligt lag-

rum 29 kap 7 § 1 st brottsbalken. Mål nr B 370-18. 

 

Dom 2018-07-10 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 656-18. 
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ON § 74 forts. 

 

Dom 2018-07-24 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 1538-18. 

 

Dom 2018-07-24 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av 

6 kap. 8 a 1 föräldrabalken av särskilt förordnad vårdnadshavare. Mål 

nr T 322-18. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av meddelandena och lägger dem till 

handlingarna. 

----- 
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ON § 75 

   

Redovisning av delegeringsbeslut. 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Beslut    Datum 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott § 43   2018-08-02 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 44-46, 49-64 2018-08-29 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen 
----- 
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ON § 76   

 

Sekretessärende 
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ON § 77 

 

Sekretessärende 
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ON § 78 

 

Sekretessärende 

 

 

 

 

 

   

   

  

  


