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Omsorgsnämnden  2012-02-22 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45—17.00 

  

Beslutande Monica Beije (M) 

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

 Christer Bergfors (M) tjänstgörande ersättare 

 Eira Henriksson (S) närvarande ersättare  

  

  

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell 1:e socialsekreterare  

 Rune Hägglund ekonomisekreterare 

 Ann-Charlotte Reisek enhetschef Blåsippan § 3 

 Bo Grubbström HSO § 4 

 Tage Lundin HSO § 4 

  

     

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, Storuman 2012-02-28 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   2 - 25 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2012-02-22  

   

Datum för anslags uppsättande 2012-02-28 Datum för anslags nedtagande 2012-03-21 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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ON § 2  ON/2012:14 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll 2011-12-21. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 
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ON § 3  ON/2012:15 - 700 

 

Information om Blåsippans verksamhet 

 

Enhetschef Ann-Charlotte Reisek informerar om Blåsippans verksam-

het efter inflyttningen till nya lokalerna. Enligt omsorgsnämndens 

fastställda tids- och uppföljningsplan: 

 

 Budget 

 Arbetsmiljö 

 Verksamhetsutveckling 

 Introduktion till nyanställda 

 Sjukfrånvaron 

 IT-stöd och dokumentation 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Ledarskap 

 Kvalitetssäkring 

 Aktiviteter 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef A-C Reiseks redovisning 120222 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 4  ON/2012:15 - 700 

 

Information av HSO 

 

Ordförande Bo Grubbström och vice ordförande Tage Lundin från 

HSO informerar nämnden om deras arbete. HSO är en paraplyorgani-

sation bestående av olika handikapporganisationer. De är också repre-

senterade i kommunens handikappråd. 

 

Ett stort jobb för närvarande är handikappolitiska planen. De har varit 

delaktiga i ett projekt med kommunen, där en inventering av kommu-

nens fastigheter ur tillgänglighetssynpunkt gjorts.  

 

HSO undrar också hur arbetet med äldreberedningen fortsätter?  

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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ON § 5  ON/2012:15 - 700 

 

Information  

 

Assistent Susanne Bäcklund informerar om: 

 

 arbetet med det nya verksamhetssystemet för vård och omsorg och 

individ- och familjeomsorg, Pulsen Combine. Kommunen har teck-

nat optionsavtal med Umeå kommun och avtalsskrivning med Pul-

sen Combine är närmast förestående. 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar följande: 

 

 Studiebesök i Dorotea på ett seniorboende tillsammans med vd An-

ders Johansson, Fastighets AB Umluspen. 

 Rebecka Persson, socialsekreterare för flyktingverksamheten har 

slutat. Blivande socionom Erik Wennstig börjar i juni efter avklarad 

examen. Samråd har skett med fackliga organisationerna. 

 Ann-Christin Linder börjar som enhetschef 65 % för hemtjänsten i 

Tärnaby. 

 Möte har hållits om lokalernas storlek vid GMC, glesbygdsmedi-

cinskt centrum.  

 Backens avdelning. Ett politiskt inriktningsbeslut finns att lands-

tinget skall driva de kommunala vårdplatserna vid Backen. Förslag 

till tjänsteköpsavtal är under upprättande. Kommunens personal 

kommer att anställas av landstinget med bibehållande av samtliga 

förmåner. 

 Hemsjukvården. Det råder fortfarande oklarheter om övertagandet, 

innebär enbart hemsjukvård eller om planerade och oplanerade 

hembesök ska ingå. 

 LOV. 

 Beläggning på äldreboenden 10 februari 2012. 

 

Ledamot Christin Vallin informerar om följande: 

 

 Besök vid Granhöjden, Vikbacka och Stefansgården. Personal påta-

lat olika brister. 

 Ordförandeträff i Vilhelmina om familjehemsbank för inlands-

kommuner.  
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 Träff med Barn- och psykiatriska mottagningen, Bup i Lycksele, 

om första linjen. Detta innebär att primärvården tar hand om barn 

och ungdomar som första insats, och detta skall stå i samverkansav-

talet med landstinget. 

 FOU-träff i Skellefteå med ordföranden i kommunernas omsorgs-

nämnder. 

 Ny ordförandeträff i maj. Aktuell socialpolitik i Lycksele. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningen att ge förslag på vilka områden, som man 

kan samarbeta med andra kommuner i inlandet, innan 2012-04-25, 

samt 

 

att godkänna informationen. 
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ON § 6  ON/2010:15 - 706 

 

Bokslut för 2011 

 

Ekonomisekreterare Rune Hägglund informerar om årsbokslutet för 

omsorgsnämndens verksamhet. Bokslutet visar på -8,4 miljoner. 

 

Placeringar barn och vuxna samt äldre- och handikappomsorgen har 

varit de verksamheter som haft de största kostnaderna. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 7  ON/2010:15 - 706 

 

Verksamhetsberättelse 2011  

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar förslag till verksamhetsbe-

rättelse 2011. 

 

Verksamhetsberättelsen redovisar: 

 

 Ansvarsområde 

 Årets resultat 

 Äldreomsorg 

 Verksamhet IFO 

 Personligt ombud 

 Flyktingverksamhet 

 Handikappomsorgen LSS 

 Händelser under 2011 

 Närmaste framtiden 

 Befolkningsprognos 

 Ekonomiska nyckeltal 

 

Beredande organs förslag 

Verksamhetsberättelse januari—december 2011 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av verksamhetsberättelsen, samt 

 

att överlämna verksamhetsberättelsen för år 2011 till kommun-

styrelsen. 
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ON § 8  ON/2012:2 - 706 

 

Investeringsbudget 2012 

 

Omsorgsnämndens investeringsbudget för 2012 uppgår till 1 miljon 

kronor. Investeringsbehoven är följande: 

 

Utbyte av gamla trygghetslarm i Vikbacka och Sibyllagårdens äldre-

boenden     500 tkr 

 

Övriga investeringar   500 tkr 

 

Omsorgsnämnden bör avvakta med beslut om övriga investeringar 

tills upphandlingen av trygghetslarmen är avslutad. Behov kan uppstå 

av ytterligare medel till investeringen nya trygghetslarm. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisekreterare Rune Hägglunds tjänsteutlåtande 2012-01-16. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna investeringsbudgeten för 2012, där behoven är nya 

trygghetslarm till Vikbacka och Sibyllagårdens äldreboenden med 

500 000 kronor samt övriga investeringar med 500 000 kronor.  

 

Omsorgsnämnden bör avvakta med beslut om övriga investeringar 

tills upphandlingen av trygghetslarmen är avslutad. Kan uppstå behov 

av ytterligare medel till investeringen nya trygghetslarm. 
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ON § 9  ON/2011:80 - 730 

 

Överförande av hyreskontrakt för lägenheter i äldreboenden till 

omsorgsnämnden________________________________________ 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2011-09-28 § 129 uppdrogs till 

socialchefen att tillsammans med Fastighets AB Umluspen utreda 

möjligheten att överföra hyreskontrakten för äldreboenden till om-

sorgsnämnden. 

 

Utredningen har visat att samtliga kontrakt idag på äldreboenden är 

skrivna med Storumans Kommuns som hyresvärd oavsett vem som 

står som ägare av fastigheten. 

 

Man kan i framtiden göra ett tillägg på kontrakten där man beskriver 

villkoren för boendet vid t.ex ena partens frånfälle. Det förändrar dock 

inte hyresgästens lagliga rättigheter då det gäller besittningsskydd. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2012-01-11. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att i kontrakten skriva in att vid ena parts frånfälle eller vid förändrad 

behovsbild kan det bli aktuellt med flyttning till annat alternativt 

äldreboende, samt 

 

att förändringen börjar gälla från 2012-03-01. 
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ON § 10  ON/2011:62 - 730 

 

Redovisning stimulansmedel 2011 

 

Kvarstående medel från 2010 uppgick till 849 000 kronor. Under 2011 

utbetalades 188 800 kronor. För 2011 fanns totalt 1 037 800 kronor att 

disponera. 

 

Fördelning för 2011 enligt följande: 

Sociala innehållet   proj 4712 629 800 kronor 

Statistik  proj 4714   43 000 kronor 

Förebyggande hembesök proj 4716 365 000 kronor 

 

Förbrukat 2011 

Sociala innehållet  proj 4712 338 000 kronor 

Statistik  proj 4714   43 000 kronor 

Förebyggande hembesök proj 4716 220 000 kronor 

 

Totalt förbrukat 601 000 kronor. Återstående medel, 436 800 kronor 

överföres till 2012. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2012-02-14 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att meddela till Socialstyrelsen att återstående medel överförs till so-

ciala innehållet projekt 4712. 
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ON § 11  ON/2012:11 - 752 

 

Daglig verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta i Tärnaby 

 

Omsorgsnämnden har gett socialförvaltningen uppdrag att utreda  

frågan om daglig verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta i Tär-

nabyområdet. 

 

Daglig verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta finns i nuläget i  

Storuman och nämnden vill veta om behovet av verksamheten finns i 

Tärnaby samt om det går att bygga upp en sådan verksamhet i Tär-

naby. 

 

Kontakter har tagits med psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Sto-

ruman samt med Råd och stöd i Lycksele, och man har funnit att ett 

behov finns av daglig verksamhet. Överenskommelse har gjorts med 

Vikbacka äldreboende att få nyttja deras terapilokal, och den verk-

samhetsansvarige på Vändpunkten i Storuman skall på försök åka till 

Tärnaby och hålla i verksamheten. 

 

De svårigheter som finns för brukarna är att många har långa avstånd 

till tätorten och begränsad ekonomi. 

 

Önskvärt vore om det fanns ekonomiska medel att anställa en handle-

dare som kunde handha daglig sysselsättning via LSS samt förestå den 

dagliga verksamheten för psykiskt funktionsnedsatta. Uppskattnings-

vis en tjänst på ca 60-75 %. 

 

Beredande organs förslag 

1:e socialsekreterare Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2012-02-15. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att nämnden ser positivt på den föreslagna dagverksamheten för psy-

kiskt funktionsnedsatta, samt 

 

att uppdra till omsorgsförvaltningen att utveckla och samordna LSS-

insatserna i Tärnaby med dagverksamheten. 
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ON § 12  ON/2012:17 - 754 

 

Fördelning av riksnorm 2012 

 

Enligt 4 kap 3 § andra stycket i socialtjänstlagen (2001:453) ska  

regeringen varje år besluta om riksnormen. Socialdepartementet bere-

der ärendet och beslutet innebär en ändring i socialtjänstförordningen 

(2001:937). I beslutet och förordningen ingår endast totalsummorna 

för varje personkategori och hushållsstorlek.  

 

Detta innebär att Socialdepartementet inte kan bestämma hur sum-

morna ska fördelas på riksnormens behovsposter. Staten kan inte be-

stämma detaljerna i riksnormen utan endast hur stor ramen ska vara. 

 

Därför blir det från och med 2012 ingen nationell uppdelning av riks-

normens totalsummor och inget meddelandeblad från Socialstyrelsen. 

De nya summorna i riksnormen framgår av socialtjänstförordningen. 

Varje kommun får nu bestämma vilken fördelning man vill ha på be-

hovsposterna. 

 

Beredande organs förslag 

Förslag till fördelning av riksnorm år 2012. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta fördelningen av riksnorm år 2012 enligt förslaget. 
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ON § 13  ON/2012:18 - 700 

 

Arbetskläder till personal inom vård och omsorg 

 

Ordförande Allan Forsberg tar upp frågan om arbetskläder till perso-

nalen inom vård och omsorg. Kostnaden för arbetskläder till persona-

len är idag 300 kr per år, vilket inte är tillräckligt ur hygienmässiga 

skäl då det krävs ombyten. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till omsorgsförvaltningen undersöka kostnaden och olika 

alternativ för arbetskläder till personalen inom äldreomsorgen. 
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ON § 14   

 

Meddelanden 

 

ON/2011:125  700 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-29, § 137 om policy – rikt-

linjer för arbete med sociala medier. 

 

ON/2011:126  700 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-29, § 138 om rese- och mö-

tespolicy. 

 

ON/2010:107  700 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-01-17, § 24 om 

tolkning av gällande bestämmelser om ersättningar till kommunalt för-

troendevalda. 

 

ON/2009:19  761 

Meddelande 2012-01-16 från Stensele Kursgård om ändring av före-

ståndartjänst. 

 

ON/2012:3  750 

Tillämpningsföreskrifter med vårdavgifter vid placering hos Statens 

institutionsstyrelse från och med 2012-01-01. 

 

ON/2009:113  709 

Beslut 2011-12-15 från Socialstyrelsen gällande begäran om ytterli-

gare förlängning av prövo- och implementeringstid för Barn Behov i 

centrum. 

 

ON/2011:103  730 

Beslut 2011-12-28 från Socialstyrelsen om statsbidrag till kommuner 

för att införa nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer 

med demenssjukdom år 2011. 

 

ON/2012:1  750 

Socialstyrelsens kartläggning – Hemlöshet och utestängning från bo-

stadsmarknaden 2011. 

 

ON/2012:7  751 

Socialstyrelsens utredning – Barn som avlidit med anledning av brott 

– dödsfallsutredningar 2010-2011. 
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ON/2012:8  754 

Socialstyrelsens utredning – Kartläggning om skälig levnadsnivå. 

 

ON/2012:6  751 

Ny skrift om föräldraskap till missbruks- och beroendevården. 

 

ON/2012:9  730 

Skrivelse från Sveriges Tandläkarförbund 2012-02-02, där de anser att 

munhälsan bör finnas med i lokala värdighetsgarantier för äldre-

omsorgen. 

 

ON/2011:123  730 

Slutrapport – Nationella kompetenscentra som intermediär mellan 

forskning och praktik, tre år med Nationellt kompetenscentrum Anhö-

riga och Svenskt demenscentrum. 

 

ON/2011:122  730 

Rapport 2011 från Kommunal – Hänger din mammas trygghet på dig? 

Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar. 

 

ON/2011:124 730 

Styrelsebeslut nr 16, 2011-12-16 om överenskommelse mellan staten 

och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och 

omsorg om de mest sjuka äldre 2012. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Socialstyrelsens beslut 2011-12-16 om klagomål angående vård och 

behandlingsinsatser vid ett av kommunens särskilda boenden. Dnr 9.2-

21978/2011 

 

Beslut 2012-01-10 från Förvaltningsrätten i Umeå om omedelbart 

omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU.  

Mål nr 17-12 E. 

 

Dom 2012-01-31 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Mål nr 1854-11E. 

 

Protokoll 2011-12-27 från Lycksele Tingsrätt om särskilt förordnad 

vårdnadshavare. Mål nr Ä 742-11. 
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Dom 2012-01-13 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 1595-11 E. 

 

Dom 2012-01-13 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål 

nr 1334-11 E. 

 

Dom 2012-01-26 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 1643-11. 

 

Dom 2012-02-01 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

i ärendet biträde av kontaktperson enligt lagen (1993.387) om stöd 

och service till vissa funktionshind-rade, LSS. Mål 2174-11. 

 

Dom 2012-02-01 från Förvaltningsrätten i Umeå om beredande av 

vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga – LVU. Mål nr 2459-11. 

 

Följande protokoll redovisas: 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-30. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 15   

 

Sekretessärende 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 19 (28)  

   

Omsorgsnämnden 2012-02-22 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 16   

 

Sekretessärende 
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ON § 17   

 

Sekretessärende 
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ON § 18   

 

Sekretessärende 
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ON § 19   

 

Sekretessärende 
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ON § 20   

 

Sekretessärende 
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ON § 21   

 

Sekretessärende 
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ON § 22   

 

Sekretessärende 
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ON § 23   

 

Sekretessärende 
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ON § 24   

 

Sekretessärende 
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ON § 25   

 

Sekretessärende 

 

 

  

  

 


