
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (27)  

 

Omsorgsnämnden   2015-10-21  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2015-10-21, kl 09.00—15.00. Ajour-

nering för partivisa överläggningar kl 10.30—11.15. 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande 

 Christer Bergfors (M) 

 Janne Ruonala (FP) 

 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 

 Jessica Boström ekonom § 129 

 Ann-Charlott Reisek MAS § 126 

 Lars-Erik Klasson Öppen vården § 127 

  

 

  

      

Utses att justera Harry Söder 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2015-10-28 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   124 -- 147 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Patrik Persson    

 

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

 Harry Söder 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2015-10-21  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-10-28 Datum för anslags nedtagande 2015-11-19 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 124   ON/2015:26 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll 23 september 2015. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger proto-

kollet till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 125                 ON/2015:4 - 700 

 

Information av socialchef 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om: 

 

 Personalinformation. Tjänstetillsättningar av enhetschef på Tranan 

och i Tärnaby är klara. Erik Berglund har fått tjänsten på Tranan 

och Johan Karlberg  på Vikbacka i Tärnaby.  

 

 I regeringens budgetförslag för 2016 föreslås ett höjt avgiftstak 

inom äldreomsorgen med 211 kronor per månad från första juli 

2016. Minskning av utjämningsbidrag till kommuner med mot-

svarande belopp. Inför 2016 höjs inte avgifterna med motsvarande 

belopp. 

 

 Flyktingmottagningen av ensamkommande barn och ungdomar 

ökar. 

 

 Träff 2015-10-22 med PRO, SPF och andra handikapporganisa-

tioner angående äldrefrågor. 

 

 Beläggning vid de särskilda boendena i kommunen. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 126  ON/2015:23 - 773 

 

Uppföljning och utvärdering för hälso- och sjukvården inom de  

särskilda boendena______________________________________ 

 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar avvikelser från hälso- och sjuk-

vården inom de särskilda boendena. 

 Lex Maria-anmälan 

 Sommarvikarierna 

 Webbutbildning innan delegering medges 

 Informationsöverföring mellan landstinget och kommunen 

 Vecka 42 har en enkät genomförts om basala hygienrutiner i        

patientnära kontakter. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 127  ON/2015:115 - 761 

 

Redovisning av ungdomsenkäten 

 

Ansvarig för öppenvården Lars-Erik Klasson redovisar från den  

ungdomsenkät som genomförts i högstadieklasserna årskurs 7—9  

i Storuman (2015) och Tärnaby (2014) samt vid Luspengymnasiet  

under februari 2015. 

 

Enkäten innehåller frågor angående: 

 Familjesituation 

 Relationer 

 Mående 

 Tobak 

 Alkohol 

 Droger 

 Spel 

 Självskadebeteende 

 Ätstörningar 

 

Beredande organs förslag 

Ungdomsenkät grundskolan 7-9 Storuman och Tärnaby 

Ungdomsenkät Luspengymnasiet Storuman 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 128  ON/2015:4 - 700 

 

Redovisning av familjerådgivningen 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar statistik för familjerådgiv-

ningen i Storumans kommun, från januari 2015 till 19 oktober 2015. 

 

Antal ärenden har varit 27 stycken och antal samtal 82 stycken. 

 

I dessa ärenden finns 46 stycken barn 

0 – 6 år     = 10 stycken 

7 – 12 år   = 22 stycken 

13 – 17 år = 14 stycken 

 

Dessa ärenden handlar mest om: 

 

1. Parrelationen 

 Kommunikation 

 Konfliktlösning 

 Den nya familjekonstellationen 

 Att få ihop livsmönstret 

 

2.  Vårdnads- och umgängesfrågor 

 

Beredande organs förslag 

Statistik familjerådgivning januari-oktober 2015 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 129  ON/2015:25 - 706 

 

Budgetredovisningen september 2015 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar budgeten för september  

månad 2015.  

 

De olika verksamheterna följer den prognos som gjordes vid  

delårsbokslutet.  

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 130 ON/2015:113 - 706 

 

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016 

 

Förvaltningen har utarbetat förslag till taxor och avgifter för 2016. 

Avgifterna har förändrats till viss del.  

 

Inför 2016 sker en cirka två procentig höjning av avgifterna för mat 

vid äldreboende och ordinärt boende. 

 

Avgift för korttidsvård höjs med två kronor. 

 

Avgift för hemtjänst nivå tre höjs från 1 650 kronor till 1 750 kronor 

per månad. 

 

Lunch och/eller middag som distribueras till personer i ordinärt  

boende, innehåller maten och tillbehör som t.ex. sylt och grädde.  

Inget bröd eller dryck. Inget fika.  

 

Avgift vid frånvaro:  

Vid nivå ett betalar man ingen hemtjänstavgift vid frånvaro hel  

kalendermånad. 

 

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. 

 

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 M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-10-12 

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter 2016. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 131  ON/2015:5 - 700 

 

Kvalitetsredovisning - klagomål och synpunkter 

 

Socialchefen redovisar de klagomål och synpunkter som inkommit  

till omsorgsnämnden perioden 2015-03-10—2015-10-31.  

 

Tre 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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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 132  ON/2015:110 - 701 

 

Remiss - Lokal överenskommelse mellan landstinget och de  

respektive kommunerna i södra Lappland______________ 

 

Under 2015 har ett förslag till lokal överenskommelse om sam- 

verkan inom områdena äldre, vuxna och barn och unga utarbetats.  

Det övergripande målet med samverkan inom dessa områden är  

att resurserna ska medge en kvalificerad och säker vård och omsorg  

i vilken den enskilde individen står i fokus. 

  

Målsättningen är att samtliga kommuner i södra Lappland ska anta 

överenskommelser inom området under inledningen av 2016. 

 

Överenskommelsen är mellan respektive omsorgsnämnd och barn- 

och utbildningsnämnd i kommunen och landstingets hälso- och  

sjukvårdsnämnd, nämnd för funktionshinder och rehabilitering  

samt nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland. 

 

Omsorgsnämnden har möjlighet att komma med remissvar på det  

upprättade förslaget. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-10-12 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att nämnden inte har något att erinra mot skrivningen i förslaget  

till överenskommelse. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 133  ON/2015:45 – 773 

 

Uppföljning av revisionsrapport - läkemedelsanvändning vid  

särskilda boenden____________________________________ 

 

I PWC:s revisionsrapport av läkemedelsanvändningen rekommen-

derades nämnden att utveckla några områden  

 

 Snarast skapar en tydlighet när det gäller läkemedelsgenomgångar 

(t.ex. innehåll, frekvens, omfattning, deltagare mm) samt säkerstäl-

ler att detta, och övrigt när det gäller verksamhetens tillgång till lä-

kare, dokumenteras i skriftligt avtal med landstinget.  

 Kompletterar sin styrning med tydliga strategier för hur målen (av-

seende läkemedelsanvändning/-hantering) ska uppnås. Detta blir 

särskilt viktigt då vi noterar att nämndens målsättningar inte upp-

nås.  

 Säkerställer att personalgruppernas fortsatta behov av utbildning 

när det gäller läkemedelsanvändning planläggs och att även fort-

bildning till undersköterskor och vårdbiträden säkerställs.  

 

Följande åtgärder är påbörjade men arbetet under sommaren och hös-

ten har inte varit optimalt på grund av sjuksköterskesituationen.  

 

Varje år ska den som bor på särskilt boende ha en enkel eller fördju-

pad läkemedelsgenomgång. Det finns redan nu en bra struktur för lä-

kemedelsgångar i Modell Västerbottens metoddokument. Där framgår 

tydligt vad, hur och vilket sätt som den ska genomföras. Det är ganska 

mycket förberedelser för sjuksköterskan innan en läkemedelsgenom-

gång och det är den låga sjuksköterskebemanningen som delvis varit 

en begränsning.   

                                                                                                                                                                         

Kontakt har tagits med verksamhetschef på Hälsocentralen ett antal 

gånger för att få tillstånd en revidering av skriftligt avtal om läkar-

medverkan i särskilt boende.   

Rapporten och de rekommenderade utvecklingsområdena är redovisad 

i enhetschefgruppen och i sjuksköterskegruppen, för att man tillsam-

mans på enheterna ska arbeta strukturerat med beteende och psykiska 

symtom vid demens sjukdom.  
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 133 forts. 

 

Ett led i att minska psykofarmaka användingen i kommunens sär-

skilda boenden, är att i första hand använda omvårdnadsåtgärder  

och bemötandeplaner och att använda validerade skattningsinstru-

ment t.ex Neuro Psychiatric Inventory (NPI-skattning) och BPSD  

registret, vilka underlättar uppföljning av åtgärder och eventuell  

läkemedelsbehandling.  

 

Redan i maj 2015 ändrades delegeringsrutinen och innehåller nu  

en obligatorisk webbutbildning ”Jobba säkert med läkemedel” innan 

delegering kan bli aktuell.  

 

Att använda webbutbildningar när det passar verksamheten kan  

vara en möjlighet att säkerställa viss del av utbildnings/fortbild-

ningsbehov hos omvårdnadspersonal. 

 

Att motivera outbildad personal att gå undersköterskeutbildning  

(omvårdnadscollege) är en annan. 

 

Beredande organs förslag 

MAS A-C Reiseks tjänsteutlåtande 2015-10-12 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 134  ON/2014:71 - 730 

 

Köksverksamheten i Tärnaby för vård och omsorg 

 

Mot bakgrund av en konstaterad arbetsmiljöproblematik på Vik-

backas kök i Tärnaby har frågan om förändrad köksorganisation 

väckts. Anledningen är att Vikbackas kök inte kan fortsätta att  

drivas som tillagningskök utan omfattande investeringar.  

 

Alternativa åtgärder 

 Utbyggnation av Vikbacka – bibehålls som tillagningskök, ingen 

samordning mellan skola och äldreomsorg. Förblir två tillagnings-  

kök i Tärnaby. 

 En samordning mellan skola och äldreomsorg, två olika alternativ 

till centralkök. Skytteanska skolan eller Granhöjden 

 

Investeringsbehovet för att kunna bibehålla Vikbacka som tillag-

ningskök är omfattande och överstiger minst 5 mkr. Genomförs det  

alternativet kommer samordning mellan skola och omsorg att vara 

svår att genomföra inom en överskådlig framtid. Samma problematik 

aktualiseras om Granhöjden blir centralkök.  

 

Kostnader  

Med ett centralkök kan vi behålla all vårdpersonal i vården, minimera 

transporter på helgen vilket gör att den samlade driftskostnaden blir 

något lägre, dessutom är investeringen lägst gällande alternativet 

Skytteanska skolan. Det finns ytterligare potential i centralkökslös-

ningen genom att på sikt samordna matproduktionen mellan de olika 

verksamheterna.   

 

På grund av ökade kulturella influenser och förändringar i matvanor  

är det rimligt att anta att skillnaden på maten som serveras inom skola 

och äldreomsorg kommer att bli mindre i framtiden, vilket på längre 

sikt skulle kunna innebära ett minskat personalbehov. I dagsläget är 

det inte rimligt att fullt ut servera samma mat inom skola och äldre-

omsorg, men det finns möjlighet till viss samordning som skulle 

kunna leda till en mindre ökning av personalbehov än beräknat.  

 

Många kommuner erbjuder alternativa rätter på skola, boenden samt 

till personer som köper matlådor. Med ett centralkök skulle vi teore-

tiskt sett redan idag kunna erbjuda en alternativ rätt 1 gång/dag efter-

som vi har två olika matsedlar. Ett centralkök har bättre förutsättning-

ar för att erbjuda alternativ i framtiden. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 134 forts. 

 

Kökschef Erika Lundberg redovisar matens kvalitet ur näringssyn-

punkt för varmhållen alternativt kyld mat. 

 

Det mest optimala ur näringssynpunkt är tillagning och direkt serve-

ring. All varmhållning av färdiglagad mat innebär att matens kvalitet 

försämras, både smak, konsistens och näringsvärde.   

 

Att tillgodose lagen när det gäller varm portionsförpackad mat är 

mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Rekommendationen för varm-

hållning är maximalt två timmar och temperaturen får aldrig under-

stiga +60°C. Det innebär att portionsförpackad mat till enskilda är  

lagligt möjlig i mycket begränsad omfattning. 

 

Mot bakgrund av att kostnader för investeringar är lägst, oförändrade 

eller minskade driftskostnadsförändringar, förbättrad kvalitet samt 

ökad möjlighet till samordning och framtida rationalisering föreslås i 

utredningen: 

 att Skytteanska skolan blir centralkök i Tärnabyområdet 

 att nödvändiga investeringar genomförs på Skytteanska skolan samt 

Vikbacka med Skytteanska skolan som centralkök 

 att ny köksorganisation träder i kraft så snart förutsättningarna är 

klara 

 

Beredande organs förslag 

Sammanfattning kommunal mattillverkning och transporter i Tär-

nabyområdet 2015-10-02 

Köksutredning 2015-10-02 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-10-12 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att förorda ett centralkök i Tärnabyområdet 

 

att transportfrågan måste utredas ytterligare, med koppling till om 

varm eller kyld mat skall levereras, samt var köket skall vara. 

 

Samråd har hållits med de fackliga organisationerna. Kommunal  

vill ha en konsekvensbeskrivning utförd i samband med ny köks-

organisation. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 135  ON/2015:102 - 706 

 

Avtal med Inera AB för Nationell patientöversikt samt tilläggsav-

tal för Nationell patientöversikt - användning av e-hälsotjänster_ 

 

Från 2016 kommer Ineras tjänster som tidigare var avgiftsfria för 

kommunerna att avgiftsbeläggas. Avgiften gäller endast för de aktörer 

som nyttjar tjänsterna, och uppgår till sammanlagt 2,71 kr per kom-

muninvånare för tjänsterna Pascal och Nationell patientöversikt.  

 

Bakgrund  

Inera ägs av landets landsting och regioner i samverkan, och har  

uppdraget att koordinera ägarnas gemensamma e-hälsoarbete. Inera 

ansvarar för ett 40-tal tjänster, som exempelvis 1177 Vårdguiden,  

Nationell patientöversikt (NPÖ), Pascal och Vårdhandboken.  

 

Flera av Ineras tjänster används inom Sveriges kommuner. Detta re-

gleras i särskilda avtal med respektive kommun, där det framgår att 

avgiftsbeläggning kommer att bli aktuell. Inera har tidigare i huvud-

sak varit anslagsfinansierat, då landsting och regioner betalat in en 

fast, årlig avgift per invånare, som utgjort bolagets finansiella ram. 

Inom denna ekonomiska ram har hittills regioner och landsting också 

finansierat kommunernas användande av vissa tjänster.  

 

Detta är inte längre möjligt i och med att styrelsen för Inera beslutat 

om en ny ersättningsmodell från 2016, som innebär att samtliga aktö-

rer som nyttjar bolagets tjänster också ska betala en avgift. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-10-08 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna att socialchefen påtecknar avtalen för Inera och NPÖ. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 136  ON/2015:114 - 735 

 

Servicetjänster i form av bemanning vid verksamheten på  

Sibyllagårdens äldreboende__________________________ 

 

Förfrågningsunderlag har utarbetats avseende servicetjänster vid  

Sibyllagården. Det handlar om städning av såväl lägenheter som  

allmänna utrymmen. Avtalet skall gälla fr.o.m. 2016-01-01 –  

2018-12-31. 

 

Om avtalet inte sägs upp av endera parten senast 3 månader före  

avtalets utgång förlängs avtalet att gälla i ytterligare ett (1) år t o m 

2019-12-31 därefter upphör avtalet med automatik. 

 

Beredande organs förslag 

Förfrågningsunderlag 2015-10-12 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-10-12 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag.  
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 137   

 

Meddelanden 

 

ON/2015:15  770 

Beslut 2015-09-29 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg om 

anmälan avseende händelse som kunnat medföra allvarlig vårdskada. 

Dnr 8.1.1-27770/2015-3. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets-  

och sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Dom 2015-09-22 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat  

beslut av Skatteverkets beslut 2015-03-13, bilaga 1. Folkbokföring; 

fråga om barns folkbokföringsadress. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 138   

 

Sekretessärende 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 139   

 

Sekretessärende 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 140   

 

Sekretessärende 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 141   

 

Sekretessärende 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 142   

 

Sekretessärende 
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Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 143   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (27)  

   

Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 144   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (27)  

   

Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 145   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 26 (27)  

   

Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 146   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 27 (27)  

   

Omsorgsnämnden  2015-10-21  

 

___________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

ON § 147   

 

Sekretessärende 

  

  

  


