
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (24)  

 

Omsorgsnämnden  2016-10-19  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2016-10-19, kl 09.00—15.45 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande 

 Christer Bergfors (M) 

 Janne Ruonala (L) 

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 Rickard Frohm (S) 
 Lennart Cohen (S)   

 Maria Gardfall (S) tjänstgörande ersättare 

 

  

 

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Jessica Boström ekonom § 116 

 Ann-Charlotte Reisek MAS § 113 

 Lars-Erik Klasson öppenvårdsansvarig § 114  

  

  

  

      

Utses att justera Rickard Frohm 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2016-10-24 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   111 - 132 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Patrik Persson    

 

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

 Rickard Frohm 

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2016-10-19  

   

Datum för anslags uppsättande 2016-10-24 Datum för anslags nedtagande 2016-11-15 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2016-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 
 

ON § 111  ON/2016:21 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll 2016-09-21. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger proto-

kollet till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden 2016-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 112  ON/2016:11 - 700 

 

Information av socialchef och ifo-chef 

 

Socialchef May-Louise Nilsson och ifo-chef Annika Mörtsell  

informerar om följande: 

 

 DUA-/ungdomsprojekt 

 

 Beläggning på särskilda boenden 10 okt 2016 
 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 113  ON/2016:17 - 773 

 

Uppföljning och utvärdering för hälso- och sjukvården inom  

de särskilda boendena_________________________________ 

 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar om avvikelser m m inom  

hälso- och sjukvården på kommunens boenden. 

 

Analys av fallolyckor under första halvåret 2016 har gjorts, som  

visar på en ökning av antal fall, även antal frakturer har varit många 

under tidsperioden. Vid närmare analys av fallen så framkommer att 

av de 255 rapporterade fallen, var det 85 personer som stod för dem. 

 

För att förebygga fallen har man kommit fram till följande åtgärder: 

 

 Att tydliggöra att fallförebyggande arbete är ett prioriterat område 

 Att förbättra möjligheterna till teamarbete 

 Att nattfastan inte blir för lång 

 Att förbättra risk/nytta värdering vid läkemedelsbehandlingar vid 

”riskläkemedel” 

 

Denna vecka 42 har en mätning av de basala hygien- och klädregler 

samt nattfastan genomförts. 

 

Vecka 46 genomförs en kvalitetsmätning om läkemedelsanvändning 

m m. 

 

Information om kommande rutiner för logg-kontroller. Ärendet kom-

mer upp vid nästa omsorgsnämnd. 

 

Beredande organs förslag 

MAS A-C Reiseks tjänsteutlåtande 2016-10-14. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna de i fall-analysen föreslagna åtgärderna.  
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ON § 114  ON/2016:11 - 700 

 

Redovisning av öppenvården m m 

 

Öppenvårdsansvarige Lars-Erik Klasson redovisar om verksamheten 

inom öppenvården.  

 

Under året har 17 stycken med missbruksproblem varit inskrivna i  

öppenvården, två stycken har åkt på behandlingshem för sitt missbruk. 

 

Fyra stycken går på Repulse-behandling, som innebär 10 träffar med  

1 timme/vecka. 

 

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat, där droger kan ha  

ett samband.  

YAM-utbildning skall genomföras på högstadiet med 5 timmar. 

 

Problem med nätdroger. Ett projekt med internetköp av droger är  

på gång med polis och posten. 

 

En föräldragrupp ”Förbannade, älskade ungdomar” skall startas upp, 

med 5 träffar. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 115  ON/2016:11 - 700 

 

Redovisning om familjerådgivningen 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar statistik på antalet familje-

rådgivningsärenden under perioden 2016-01-01—2016-10-15 i  

Storumans kommun. 

 

Familjerådgivare Solweig Öjebrandt, anställd 20 % i kommunen, har 

arbetat med: 

 21 ärenden 

 46 barn finns i ovanstående ärenden 

 Barnens åldersfördelning är: 

0-6 år     16 stycken 

7-12 år   18 stycken 

13-17 år 12 stycken 

 

Dessa ärenden handlar mest om att få parrelationen att fungera och få 

ihop livsmönstret. 

De olika familjekonstellationernas utmaningar är också aktuella. 

Hur gör man separationen på ett så ”värdigt” sätt som möjligt och hur 

tar man sig igenom den. Utifrån ett föräldra- och barn perspektiv. 

Vårdnads- och umgängesfrågor. 

 

Beredande organs förslag 

Familjerådgivare Solweig Öjebrandts redovisning 2016-10-15 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2016-10-19  
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ON § 116  ON/2016:22 - 706 

 

Budgetredovisning september 2016 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar om omsorgsnämndens budget  

för september månad 2016. Riktpunkten är 75 %. Prognosen är  

– 6 497 900 kronor. 

 

De verksamheter som överskrider budgeten är: 

Placeringar barn och unga 

Hemtjänst Storuman 

Bostadsanpassningsbidrag 

Personal Vikbacka 

Personal Tranan 

Hjälpmedel 

 

Beredande organs förslag 

Ekonom Jessica Boströms budgetredovisning september 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att  godkänna redovisningen. 
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ON § 117  ON/2016:48 - 706 

 

Investeringsbudget 2016 

 

Omsorgsnämnden har 750 000 kronor att fördela ur investerings-

budget 2016. Vid nämndens sammanträde i maj 2016:48 beviljades 

investeringsmedel ut till verksamheterna till en summa av 458 060 

kronor. Kvarstår 291 920 kronor att fördela. 

 

Från Sibyllagården har det kommit begäran om nya matsalsmöbler, 

både bord och stolar. Då många är rullstolsburna behövs höj- och 

sänkbara bord. 20 stolar med hjul under främre stolsbenen och tre 

höj- och sänkbara bord. Sammanlagd kostnad för detta beräknas 

uppgå till 42 500 kronor. 

 

Sibyllagården har även behov av två nya sängar då det inte finns re-

servdelar att tillgå till de äldsta sängarna. 

Kostnad för två sängar med tillbehör uppgår till 45 000 kronor. 

 

Vid Blåsippan och Sibyllagården finns behov av att byta ut befint-

liga mobila lyftar. Kostnad för tre mobila lyftar 49 500 kronor. 

 

Utrustning läkemedelsrum Tranan. Höj- och sänkbart bord, stol, 

skåp och bänkskivor. Montering av handfat. Kostnad cirka 103 000 

kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 161005 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att bevilja investeringsmedel för matsalsmöbler, sängar, lyftar samt 

utrustning för läkemedelsrum till en summa av 240 000 kronor. 
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ON § 118  ON/2016:82 - 706 

 

Taxor och avgifter inom omsorgsnämndens verksamhetsom-

råde 2017____________________________________________ 

 

I april meddelade Socialstyrelsen en ändring avseende maxtaxe-

beloppet. Det innebär en höjning från 48 % till 53,92 % av pris-

basbeloppet, i kronor räknat handlar det om en höjning från 1 772 

kronor till 1 991 kronor. 

 

I förslaget som utarbetats föreslås en höjning av avgifter i nivå två 

och tre. I nivå två från 1 000 kr/ mån till 1 085 kr/mån. I nivå tre 

från 1 750 till 1 900 kr/månad. Nivå ett oförändrad. Avgift för mat-

distribution tas ut endast för de som ligger i nivå ett. 

 

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 May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 161006. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa förslaget till taxor och avgifter för 2017. 
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ON § 119  ON/2015:18 - 700 

 

Uppföljning av verksamhetsplan 2016 med utblick mot 2017 

 

Genomgång av verksamhetsplan 2016 görs för omsorgsnämnden. 

Diskussion förs om hur verksamhetsplanen för 2017 skall se ut. 

Följande saker bör man titta närmare på exempelvis: 

 

Fallolyckor 

Psykisk ohälsa 

Målsättning med hälso- och sjukvård i kommunen 

Droganvändning  

Uppsökande verksamhet 85+ 

Ta med punkter från 2016 verksamhetsplan 

Mätbara mål 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att till arbetsutskottets möte den 16 november 2016, skall man gå 

igenom de förslag som kommit in för verksamhetsplan 2017, som 

då antas vid omsorgsnämndens sammanträde i december  . 
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ON § 120  ON/2016:42 - 700 

 

Kvalitetsredovisning - klagomål och synpunkter 

 

Socialchefen redovisar de klagomål och synpunkter som inkommit  

till omsorgsnämnden perioden 2015-11-01—2016-10-31. 

 

Två klagomål och synpunkter har kommit in och samtliga är åtgär-

dade. 

 

Beredande organs förslag 

Sammanställning av klagomål och synpunkter 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 121  ON/2016:58 - 701 

 

Finansiering av nationell stödfunktion för utveckling av en mer 

kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst___________________ 

 

I samband med att arbeten, som skett inom ramen för överenskom-

melser mellan staten och SKL, avslutas, så tar alltid förbundet 

ställning till eventuell fortsättning. Detta sker dels genom avstäm-

ning med medlemsnätverk, dels internt i förbundet. De alternativ 

som då övervägs är att driva verksamheten inom förbundet, över-

låta till annan aktör att ansvara för arbetet eller att avsluta det.  

 

I arbetet med att skapa en nationell stödfunktion för utvecklingen 

av en mer kunskapsbaserad socialtjänst såg medlemmarna ett behov 

av ett fortsatt arbete i samverkan på nationell nivå. De såg även 

vinsten av att behålla nätverket för att kunna föra samtal med myn-

digheter och regering angående socialtjänstens kunskapsutveckling. 

 

SKL:s styrelse har rekommenderat kommunerna att finansiera det 

fortsatta arbetet och tydligt tagit ställning till att det i nuläget är den 

enda finansieringsmöjligheten. Förfrågan om finansiering endast 

gäller för 2017-2018, detta för att möjliggöra en fortsättning och 

säkerställa att det påbörjade arbetet kan bidra till kunskapsutveck-

lingen. Under 2017-2018 kommer SKL tillsammans med medlem-

marna att ta fram en plan för hur denna typ av nationella aktiviteter 

kan finansieras efter 2018. 

 

För Storumans del handlar det om cirka 2 100 kronor per år. Beräk-

nas på invånarantal, 0.35 krona per person. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-10-05. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att  godkänna delfinansiering av NSK:s, Nationell stödfunktion för 

utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst, till 

en kostnad av 2 100 kronor per år, samt 

 

att kostnaden belastar ansvar 530, verksamhet 59018, konto 7611. 
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ON § 122  ON/2016:53 - 701 

 

Finansiering av samordnare för Vård- och omsorgscollege  

Västerbotten 2016—2021____________________________ 

 

I landet finns för närvarande 20 certifierade regionala Vård- och 

omsorgscollege. Alla leds av en samordnare som fungerar som 

”spindeln i nätet”. Samordnaren sköter kontakter mellan VO-

colleges parter samt länets kommuner och omvärlden. Som del-

finansiär är man med och påverkar yrkesutveckling och utbildning, 

i första hand i det lokala college men även regionalt och nationellt 

via den regionala samordnaren. Kommunerna föreslås av utbild-

ningsdelegationen ställa sig bakom förslag för delfinansiering för 

2016. 

 

Budget för kommande år kommer att innehålla samma poster som 

för dem 2016 men med en uppräkning av löner med två procent. 

Kostnaderna för 0.50 regional samordnartjänst sprids i förslaget ut 

på 17 kommuner, ett landsting och två privata utbildningssamord-

nare. 

 

Kommunerna betalar i dag knappt en krona per innevånare. Den  

totala kostnaden för 2016 uppgår till 415 751 kronor. Däri ingår  

lönekostnad, kostnad för lokal, resor, certifieringsavgift m.m. 

 

Kostnad för Storumans kommun under 2016 uppgår till 5 913 kro-

nor. Denna kostnad delas mellan omsorgsnämnden och fritid-, kul-

tur- och utbildningsnämnden. 

 

Det konstateras att en långsiktigt hållbar finansiering behövs. I 

första hand till och med kommande certifieringsperiod från och 

med 2017-01-01 till och med 2021-12-31. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-10-05. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna delfinansiering av Vård- och omsorgscollege för 2016 

till en summa av 2 956:50 kronor, samt 

 

att kostnaden ska belasta ansvar 530, verksamhet 59018, konto 

7611. 
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ON § 123  ON/2016:40 - 774 

 

Redovisning av åtgärder med anledning av revisionsrapport –  

övertagande av hemsjukvård____________________________ 

 

På uppdrag av revisorerna i Storumans kommun har PwC genom-

fört en granskning av kommunens övertagande av hemsjukvården 

från landstinget. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

kommunens hemsjukvård bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 

med tillräcklig internkontroll. 

 

Den sammanfattande bedömningen är att hemsjukvården till över-

vägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna 

kontrollen till övervägande del är tillräcklig. 

 

Hemsjukvården bedöms dock bara i begränsad omfattning bedrivas 

på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. 

 

PwC lämnar följande rekommendationer: 

 

 Omsorgsnämnden bör besluta om strategier för framtida finan-

siering och kostnadsökningar. 

 

 Omsorgsnämnden ska tillsammans med landstinget säkerställa 

att informationsöverföringen fungerar tillfredställande. 

 

 Omsorgsnämnden ska beakta hemsjukvården i internkontrollpla-

nen. 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2016-05-25 § 53 gav nämn-

den förvaltningen i uppdrag att arbeta med de föreslagna förbätt-

ringsområdena. 

 

Förvaltningen föreslår omsorgsnämnden att beakta hälso-och sjuk-

vårdsområdet vid arbetet med verksamhetsplan för 2017 och åren 

framöver. Tydliga mål bör anges. Ett målarbete borde resultera i att 

det även beslutas om framtida finansiering och kostnadsökningar. 
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ON § 123 forts. 

 

Beträffande informationsöverföring pågår det arbete såväl regionalt 

som lokalt. En ny regional rutin avseende vårdplanering är under 

färdigställande och ska upp till beslut i LSG, länssamordnings-

grupp. Landstinget och kommunerna i Västerbotten har ett gemen- 

samt journalsystem, Prator. Det ska användas för informationsöver-

föring mellan landsting och kommun. Det pågår en gemensam ut-

bildningssatsning kring SIP (samordnad individuell plan) i Prator. 

 

Hemsjukvården beaktas i internkontrollplanen genom att det från 

och med i år ska göras samma kvalitetsmätning som görs vid sär-

skilt boende. 

 

Kvalitetsindikatorerna som används är: 

 Sårvård 

 Inkontinens 

 Läkemedel 

 Diagnoser 

 Multisjuka 

 Skydds och begränsningsåtgärder 

 Kvalitetsregister Senior Alert 

 Hur många vårdtagare har en samordnad individuell plan 

 Nutrition 

 Hur stor är följsamheten hos omvårdnadspersonal på given in-

struktion/ordination. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2016-10-10 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att  godkänna de av förvaltningen föreslagna förbättringsåtgärder-

na. 
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ON § 124  ON/2016:84 - 700 

 

Fyllnadsval till omsorgsnämndens arbetsutskott 

 

Omsorgsnämnden beslutade 2015-01-21 § 1, att välja till arbets-

utskottet: 

 

Kurt Forsberg (S) till ledamot och vice ordförande, samt  

Harry Söder (S) till ersättare. 

 

Kurt Forsberg har i skrivelse 2016-08-12 avsagt sig förtroendeupp-

draget på grund av sjukdom. Harry Söder har avlidit 2016-07-31. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utse Rickard Frohm (S) till ledamot och vice ordförande, samt 

 

att utse Lennart Cohen (S) till ersättare i arbetsutskottet. 
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ON § 125   

 

Meddelanden 

 

ON/2016:83  701 

Protokoll 2016-09-27 från Migrationsverket om fortsatt avveckling av 

tillfälliga boendeplatser samt plan för avveckling 

 

ON/2016:84  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-09-27 § 97 om avsägelse av 

förtroendeuppdrag/fyllnadsval – ledamot tillika vice ordförande i om-

sorgsnämnden. 

 

ON/2016:84  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-09-27 § 99 om fyllnadsval 

till omsorgsnämnden. 

 

ON/2016:81  701 

Informations- och prognosbrev, september 2016 från Migrationsver-

ket, arbetsförmedlingen och länsstyrelserna. 

 

ON/2016:77  730 

Förslag på reviderad äldreplan i Västerbotten 2013-2020 med utblick 

mot 2040 som skall ut på remiss till brukarorganisationerna. 

 

ON/2016:76  750 

Inbjudan från SKL Sveriges kommuner och landsting att söka me-

todstöd för utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 126 

   

Sekretessärende 
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ON § 127   

 

Sekretessärende 
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ON § 128   

 

Sekretessärende 
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ON § 129   

 

Sekretessärende 
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ON § 130   

 

Sekretessärende 
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Omsorgsnämnden 2016-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 131   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (24)  

   

Omsorgsnämnden 2016-10-19  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 132   

 

Sekretessärende 

  

  

 


