
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28)  

 

Omsorgsnämnden   2015-09-23  

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2015-09-23, kl 09.00—15.00. Ajour-

nering för partivisa överläggningar kl 10.45—11.15. 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande 

 Christer Bergfors (M) 

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 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 § 104 

 Lena Carlsson  enhetschef § 102 

 Anna Kroik vik enhetschef § 102 

 Erik Wennstig-Winka föreståndare § 103 

  

 

  

      

Utses att justera Harry Söder 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2015-09-30 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   100 -- 123 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Patrik Persson    

 

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

 Harry Söder 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2015-09-23  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-09-30 Datum för anslags nedtagande 2015-10-22 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 100  ON/2015:26 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av föregående omsorgs-

nämnds protokoll  2015-06-10. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 101  ON/2015:4 - 700 

 

Information av socialchef och ifo-chef 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om: 

 

 Köksutredningen är klar. I Tärnabyområdet föreslås ett centralkök 

och att det ska levereras kyld mat till hela äldreomsorgen. Ärendet 

kommer till ON för ställningstagande i oktober. Även FKUN ska 

behandla frågan innan ärendet går till kommunstyrelsen. 

 

 Personalfrågor. Rekrytering enhetschef i Tärnaby. Anställnings-

intervjuer pågår och målet är att rekryteringsarbetet ska vara avslu-

tat vecka 41. 

 

 Flyktingmottagandet. Storumans kommun har avtal om att ta emot 

9 ensamkommande barn. (Asyl) I dagsläget har vi 13 barn på asyl. 

Länsstyrelsen har i ett meddelande angett att under 2016 ska Sto-

rumans kommun ta emot minst 16 barn på asyl. Detta kommer att 

innebära att vi på ett eller annat sätt måste utöka boendeplatser för 

ensamkommande. 

 

 Ett allvarsamt brandtillbud hände på Sibyllagården under hösten. 

Tack vare snabbt och rådigt ingripande av personalen, kunde bran-

den släckas i tid. Lägenheten måste saneras. Utbildning och bran-

dövningar vid äldreboenden genomförs kontinuerligt. 

 

 

Ifo-chef Annika Mörtsell informerar om: 

 

 Personalsituationen på IFO.  

 

 Socionom-utbildning på distans kan starta tidigast 2018 på Lär-

centra. 

 

 Nationella samordnaren Cecilia Grefve skall besöka Storuman den 

2 december 2015. Träff med politiken, föräldrar och barn samt 

fackliga representanter. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 102  ON/2015:4 - 700 

 

Redovisning om verksamheterna för särskilda omsorgen 

 

Enhetscheferna Lena Carlsson och Anna Kroik redovisar från verk-

samheterna inom särskilda omsorgen i Storuman och Stensele. Inom 

särskilda omsorgen finns tre gruppboenden Rallaren, Vallnäsvägen, 

Prästkragen samt verksamheten vid Dagcenter. Redovisning sker en-

ligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaro/rehabiliteringsarbete 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Rapport över Vallnäsvägen, Rallaren och Dagcenter – Lena Carlsson 

Rapport över Prästkragen – Anna Kroik 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningarna. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 103  ON/2015:4 - 700 

 

Redovisning om verksamheterna för ensamkommande  

Flyktingbarn____________________________________ 

 

Föreståndare Erik Wennstig-Winka redovisar från flyktingverksam-

heten för ensamkommande barn och ungdomar. Inom flyktingverk-

samheten finns två HVB-hem Oasen och Språnget samt stödboendet 

Dungen.  

 

Redovisning sker enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaro/rehabiliteringsarbete 

 Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Rapport över flyktingverksamheten för ensamkommande barn och 

ungdomar – Erik Wennstig-Winka. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen, och kan konstatera att antalet ensam-

kommande barn har ökat under hösten. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 104  ON/2015:25 - 706 

 

Delårsrapport januari-augusti 2015 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar delårsrapporten för januari—

augusti 2015. 

 

Delårsrapporten ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett  

ekonomiskt resultat för perioden januari-augusti samt en prognos  

för helåret 2015. 

 

Omsorgsnämnden kommer att redovisa ett underskott 2015. Prog-

nosen visar ett underskott med 5 697 539 kronor. De största under-

skotten finns inom IFO, placeringar barn och ungdomar, LSS/LASS, 

hemtjänsten, hjälpmedel samt bostadsanpassningsbidrag. 

 

Verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2015 redovisas. 

 

Beredande organs förslag 

Delårsrapport januari-augusti 2015 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa delårsrapporten och överlämna den till kommunfull-

mäktige för godkännande.  

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (28)  

   

Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 105  ON/2015:93 - 706 

 

Avgifter för personer med behov av näringsprodukter 

 

Nutritionsstöd i form av näringsdrycker, berikningsprodukter eller  

enteral nutrition (sondnäring) kan vara ett viktigt komplement när 

energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat. Enteral 

nutrition innebär tillförsel av sondnäring via en sond till magsäck  

eller tarm. 

 

Vid olika sjukdomstillstånd behövs nutritionsstöd för att säkerställa  

att behovet av energi och näring täcks. Ordination och förskrivning 

görs i kommunen särskilda boendeformer av sjuksköterska, alternativt 

läkare. Uppföljning görs minst 2 ggr/år eller oftare vid behov. Avgif-

ten för personer som bor vid LSS boende grundar sig på landstingets 

avgifter för dessa produkter i ordinärt boende. Även avgift för de som 

kompletterar sitt näringsintag är den samma som landstingets. 

 

Förslag till avgifter för personer boende i Storumans kommuns äldre-

boenden, LSS-boenden samt korttidsboenden: 

 

För personer som får hela sitt näringsintag tillgodosett av närings-

produkter:  

 

 Äldreboende med helpension: 3000 kr/mån 

 LSS-boende: egenavgift 1200 kr 

 Korttidsboende: ingår i dygnskostnaden 183 kr/dygn 

 

För personer som kompletterar sitt näringsintag med näringspro-

dukter:  

 

 Äldreboende med helpension: 3 000 kr/månad 

 Äldreboende med halvpension: 1 792 kr/mån + 250 kr/be-

ställningstillfälle 

 LSS-boende: egenavgift 250 kr/beställningstillfälle 

 Korttidsboende: ingår i dygnskostnaden 183 kr/dygn 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-09-09 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till avgift för näringsprodukter. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 106  ON/2015:18 – 700 

 

Verksamhetsplan 2016 

 

Förslag till verksamhetsplan 2016 för omsorgsnämnden presenteras. 

 

Samråd har hållits med de fackliga organisationerna 2015-09-22. 

Facken är överens med arbetsgivaren om skrivningen i verksam-

hetsplanen med ett undantag, Kommunal önskar ett tillägg där  

köksorganisationen beskrivs. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets förslag 2015-08-19, § 21 

Verksamhetsplan 2016 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att redigera texten i verksamhetsplan 2016, enligt det förslag som 

framkommit vid samrådet med de fackliga organisationerna, samt 

 

att godkänna verksamhetsplan 2016 som skickas till kommunfull-

mäktige för antagande. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 107  ON/2015:89 - 730 

 

Statlig satsning av bemanningen inom äldreomsorgen 

 

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela  

och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad beman-

ning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. 

 

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att för 1 juli-31 december 2015  

fördela 995 000 000 kronor. För Storumans del innebär det 967 365 

kronor för 2015. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel  

för ändamålet avser regeringen att till bemanningssatsningen avsätta 

totalt 7 miljarder kronor, varav 2 miljarder årligen under åren 2016-

2018. 

 

Syftet med satsningen är att skapa ökad kvalitet och trygghet för  

den enskilde. 

 

Socialstyrelsens villkor för att använda statsbidraget är indelade i ska-

krav och bör-krav. Ska-kraven är obligatoriska medan bör-kraven är 

rekommendationer. 

 

Ska-kraven är följande: 

 Stimulansmedlen får endast rekvireras av kommunen som huvud-

man för sin egen och enskilda utförares verksamhet. 

 Stimulansmedlen ska rekvireras senast den 31 oktober 2015. 

 Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som 

genereras under perioden 1 juli-31 december 2015. 

 Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för 

personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finan-

sierade vården och omsorgen av äldre. 

 Personalkostnader får endast avse de personalkategorier som arbe-

tar nära de äldre. 

 Kommunerna ska informera enskilda utförare om möjligheten att ta 

del av stimulansmedlen. 

 Varje kommun ska senast den 8 februari 2016 återrapportera till 

Socialstyrelsen hur 2015 års medel använts. 

 Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats 

inom angiven tid, eller som inte använts enligt villkoren. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 107 forts. 

 

Bör-kraven är följande: 

 Stimulansmedlen bör användas för vårdbiträden, undersköterskor, 

sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister samt arbetsledare på verk-

samhetsnivå. 

 Stimulansmedlen bör användas för anställning av personal som    

har adekvat utbildning och erfarenhet. 

 Vid brist på utbildad eller erfaren personal bör arbetsgivaren er-

bjuda introduktion, handledning och en planering för utbildning  

av nyanställda för att säkerställa att personalrekryteringen står i    

relation till kvalitets- och kompetenskravet i socialtjänstlagen. 

 

I Storumans kommun är det Vikbacka, Sibyllagården och Tranan   

som har lägst bemanning. Tranan och Sibyllagården har städning     

utlagt på entreprenad vilket ger mer tid till omvårdnadsarbete.         

Sibyllagården har en resurs för aktivering och på Tranan finns per-

sonal och aktivitetslokal i källarvåningen. 

 

Förvaltningen förslår att medlen för 2015 används till att anställa två 

heltider vid Vikbacka till en totalkostnad med 800 000 på årsbasis. 

Då det inte hinner uppkomma lönekostnader för dessa tjänster för mer 

än drygt tre månader föreslås överskjutande medel användas för de re-

sursförstärkningar som gjorts i verksamheterna efter 1 juli.  

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-08-31. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad rekvisition av stimulansmedel för bemanning 

inom äldreomsorgen, samt 

 

att medlen i huvudsak används till resursförstärkning med två heltider 

till Vikbacka. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 108  ON/2015:88 - 700 

 

Riktlinjer för anhörigstöd 

 

Revisorerna i Storumans kommun har i 2014 års revisionsplan be-

slutat att granska omsorgsnämndens stöd till anhöriga som ger stöd   

till närstående. 

 

Syftet med granskningen är att bedöma om området hanteras på ett 

ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.  

PwC anser att för att utveckla verksamheten bör följande rekommen-

dationer prioriteras: 

 

 Att det inom verksamheten upprättas rutiner för att kartlägga det 

samlade behov av stöd som anhöriga i kommunen kan tänkas ha. 

 

 Att omsorgsnämnden ser över behov av mål och tillhörande riktlin-

jer gällande det stöd som ges till personer som vårdar eller stödjer 

närstående. 

 

 Att omsorgsnämnd och verksamhet identifierar nyckeltal som gör 

det möjligt att följa upp det stöd som erbjuds personer som vårdar 

eller stödjer närstående. 

 

 Att omsorgsnämnden tydliggör ansvarsfördelningen avseende stöd 

till anhöriga och överväger om någon eller några medarbetare bör 

ha ett specifikt ansvar för området. 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2015-05-20 gav nämnden för-

valtningen i uppdrag att arbeta med utveckling av anhörigstödet. 

 

Arbete pågår ute i verksamheterna men det är omsorgsnämnden som 

har att besluta om övergripande riktlinjer och ansvarsfördelning för 

anhörigstöd inom nämndens ansvarsområde. 

Förslag till riktlinjer har upprättats. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-09-09 

Riktlinjer för anhörigstöd 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för anhörigstöd. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 109  ON/2015:97 - 730 

 

Redovisning av enkäten beträffande delade turer 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2015-05-20 beslutades att det 

skulle göras en enkätundersökning om delade turer. Hur många man 

har under en schemaperiod och vad man tycker om delade turer. I en-

käten ställdes också frågan om vilken sysselsättningsgrad man har  

och om man är nöjd med den. 

 

Av 194 enkäter är det 119 personer som svarat. En svarsfrekvens  

på 62%. 

 

Frågorna som ställdes var följande: 

 

 Hur många delade turer har du på en fem/fyra veckors period? 

 Om du har delade turer vad tycker du om det? 

 Vilken sysselsättningsgrad har du? 

 Är du nöjd med din sysselsättningsgrad? 

 

Beredande organs förslag 

Sammanställning av enkätsvar 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-09-15 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

 

Den statliga satsningen på bemanning inom äldreomsorgen kan  

bidra till minskning av delade turer. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 110  ON/2015:57 - 734 

 

Skrivelse från Blåsippans personal 

 

Skrivelse har inkommit från personal på Blåsippan med en önskan  

om utökning av kvällspersonal från sex till sju personer. Det handlar 

om fyra timmar per kväll. Förslag på finansiering är att pengar ska tas 

från vikariebudgeten. Fördelarna med en extra personal uppges vara 

en lugnare miljö, mindre risk för att någon måste arbeta kvalificerad 

övertid och större möjligheter till aktivering. 

 

Vikariekostnaden är budgeterad för motsvarande fem veckors semes-

ter för personalen. Det finns inte utrymme att lyfta pengar till en ny 

tjänst. 

 

Blåsippan har den högsta bemanningen inom äldreomsorgen i Storu-

mans kommun. Om man räknar med dag- och kvällspersonal ligger 

den på 0.91 och om nattpersonalen inräknas ligger den på 1.102. Som 

exempel kan nämnas att Vikbacka har 0.55 om enbart dag- och 

kvällspersonalen inräknas.  

 

Med tanke på rådande bemanningsläge inom andra verksamheter och 

med tanke på att det inte finns finansiering av ytterligare bemanning 

på Blåsippan föreslås omsorgsnämnden avslå personalens begäran. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2015-08-31. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att avslå personalens begäran om ytterligare bemanning kvällstid. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 111  ON/2015:94 - 750 

 

Regiongemensamt arbete för utbildning av familjehem 

Socialtjänsten har bl. a till syfte att stödja och skydda barn och ung-

domar som far illa och riskerar att fara illa. För att stärka detta skydd 

och stöd har lagen reviderats. Sedan den 1 januari 2013 är kommunen 

skyldig att erbjuda familjehem den utbildning de behöver. Socialsty-

relsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nationellt material 

för grundutbildning av familjehem – ”Ett hem att växa i” för att stödja 

kommunerna i deras arbete. 

Utbildningsmaterialet är en del av det åtgärdsprogram för trygg och 

säker vård för barn och unga i behov av stöd och hjälp från den sociala 

barn och ungdomsvården som Socialstyrelsen tagit fram. 

I uppdraget en evidensbaserad praktik och Barn och Unga, är ett prio-

riterat område att sprida Socialstyrelsens material. 

För att länet skulle få på effektivaste sätt få del av de utbildningar som 

anordnades och för kvalitetssäkra de utbildningar som ges i länet be-

slöt socialchefsgruppen Region 8 (Storuman, Sorsele, Malå, Norsjö, 

Vilhelmina, Lycksele, Dorotea och Åsele) under år 2015 att tillsätta  

en arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur ett länsgemensamt upp-

lägg kan utformas både på kort och lång sikt.  

 

Arbetsgruppen som består av socialsekreterare från kommunerna i 

region 8 har arbetat fram ett förslag till regiongemensamt arbete för 

utbildning av familjehem. 

 

Beredande organs förslag 

Handlingsplan för utbildning av familjehem 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-09-11 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättad handlingsplan för regiongemensamt arbete för  

utbildning av familjehem, samt 

 

att handlingsplanen undertecknas av socialchefen. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 112  ON/2015:95 - 751 

 

Handlingsplan för placerade barn och ungdomar - mellan so-

cialtjänst och skola i Storumans kommun_________________ 

 

När ett barn placeras i familjehem eller på ett hem för vård och boen-

de (HVB-hem) innebär det en stor förändring i barnets liv. I de flesta 

fall byter barnet skola och i många fall flyttar barnet till en ny kom-

mun och folkbokförs där. För att barnet ska få en bra skolgång och  

en god hälsa, är det viktigt att samarbetet mellan socialtjänst och  

skola fungerar på ett tydligt och rättssäkert sätt.  

 

Denna samverkansrutin för placering av barn utanför hemmet be-

skriver innehåll, form och ansvar i samarbetet mellan socialtjänst  

och skola i Storumans kommun. Med barn avses en person som  

ännu ej fyllt 18 år. I de fall en person över 18 år är placerad, bör  

rutinen användas, men då utifrån den enskildes egna beslut och  

önskemål. 

 

Rutinen gäller vid samtliga former av placeringar, det vill säga både 

vid kortare placeringar och vid stadigvarande placering. Rutinen gäl-

ler oavsett om barnet byter skola eller inte.  

 

Rutinen tydliggör också eventuella skillnader för barn med skyddade 

personuppgifter eller hemlig vistelseort.  

 

Beredande organs förslag 

Handlingsplan för placerade barn och ungdomar – mellan socialtjänst 

och skola i Storumans kommun 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-09-11 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättad handlingsplan gällande placerade barn och ungdo-

mar mellan socialtjänst och skola i Storumans kommun. 
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Omsorgsnämnden  2015-09-23  
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ON § 113 

   

Meddelanden 

 

ON/2015:70 700 

Information 2015-07-14 från Migrationsverket om anvisningsläget  

för mottagande av ensamkommande barn. 

 

ON/2015:65  730 

Skrivelse från socialförvaltningen, Lycksele kommun 2015-06-09  

om flyttning av elevhemsboende i Lycksele, från höstterminen 2015 

för elever som går på särskolan. 

 

ON/2015:9  701 

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-04-27, § 57 om folkhälso-

politiskt program för Storumans kommun 2015-2018. 

 

ON/2015:87  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-06-15, § 93 om strategisk 

plan 2016-2019. 

 

ON/2015:86  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-06-15, § 94 om tertialupp-

följning januari-april 2015 för Storumans kommun. 

 

ON/2015:96  701 

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:33 – Stöd till brottsoffer 

2015. 

 

ON/2015:99  701 

Överenskommelser mellan Storumans kommun och Kriminalvår-  

den, Frivården i Umeå avseende rutiner för handläggning av ärenden 

rörande skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, så kallad kon-

traktsvård. 

 

ON/2015:98  701 

Beslut 2015-09-07 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg  

av oanmäld tillsynsbesök av HVB-hemmet Språnget i Storuman.  

Dnr 8.4.2-16660/2015. 
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ON § 113 forts. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets-  

och sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Beslut 2015-06-17 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg  

om klagomål på socialtjänsten avseende barn- och familjärende.  

Dnr 8.2-9032/2015-10. 

 

Beslut 2015-06-23 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg  

om klagomål om utebliven hjälp vid socialtjänsten, Storuman.  

Dnr 8.2-27676/2014-5. 

 

Dom 2015-05-05 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat  

beslut avseende bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.  

Mål nr 255-15. 

 

Dom 2015-05-05 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat  

beslut avseende personlig assistans enligt lagen (1993:387) om  

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Mål nr 126-15. 

 

Dom 2015-06-05 från Lycksele Tingsrätt i faderskapsärende.  

Mål nr T 172-15. 

 

Protokoll 2015-06-23 från Lycksele Tingsrätt beträffande avskriv- 

ning av mål. Mål nr T 268-15. Aktbilaga 9. 

 

Protokoll 2015-06-30 från ÖstersundsTingsrätt i ärende vårdnad, bo-

ende; nu fråga om fortsatt muntlig förberedelse. Mål nr T 2752-14. 

Aktbilaga 110. 

 

Dom 2015-07-02 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

beträffande bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

 

Protokoll 2015-07-07 från Lycksele Tingsrätt beträffande avskrivning 

av mål. Mål nr T 334-15. Aktbilaga 4. 

 

Skrivelse 2015-07-09 från Lycksele Tingsrätt angående namnändring.                      

Mål nr Ä 352-15. Aktbilaga 5. 

 

Protokoll 2015-07-29 från Lycksele Tingsrätt angående namnändring. 

Mål nr Ä 352-15. Aktbilaga 8. 
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Dom 2015-07-16 från Lycksele Tingsrätt om förordnande till särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Mål nr T 318-15. 

 

Dom 2015-07-24 från Stockholms Tingsrätt om brott enligt 29 kap  

7 §  1st brottsbalken. Mål nr B 3559-15. 

 

Protokoll 2015-08-14 från Östersunds Tingsrätt i ärende vårdnad;  

boende, nu fråga om interimistiskt beslut. Mål nr T 2752-14.  

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (28)  

   

Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 119   

 

Sekretessärende 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (28)  

   

Omsorgsnämnden  2015-09-23  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 120   

 

Sekretessärende 
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