
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (19)  

 

Omsorgsnämnden  2012-05-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Plats och tid Samlingslokalen, Vikbacka, Tärnaby 2012-05-15, kl 09.45—14.30 

  

Beslutande Patrik Persson (C) 

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

  

  

  

  

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Elisabeth Olofsson socialsekreterare  

  

 

  

  

 

    

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2012-05-22 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   52 -- 69 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2012-05-15  

   

Datum för anslags uppsättande 2012-05-22 Datum för anslags nedtagande 2012-06-13 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2012-05-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 52  ON/2012:14 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll 2012-04-25. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2012-05-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 53  ON/2012:15 - 700 

 

Information om verksamheten på Vikbacka, Granhöjden och  

Stefansgården________________________________________ 

 

Enhetschef Monica Ek informerar om verksamheten på äldreboendena 

Vikbacka och Granhöjden samt demensboendet Stefansgården i Tär-

naby, enligt omsorgsnämndens fastställda tids- och uppföljningsplan: 

 

 Budget 

 Arbetsmiljö 

 Verksamhetsutveckling 

 Introduktion av nyanställda 

 Sjukfrånvaro 

 IT-stöd 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Främjande ledarskap 

 Kostverksamhet 

 Kvalitetssäkring 

 Aktiviteter 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef Monica Ek redovisning 2012-05-15 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
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ON § 54  ON/2012:15 - 700 

 

Information om hemtjänstens verksamhet i Tärnaområdet 

 

Enhetschef Ann-Christin Linder presenterar sig för nämnden och in-

formerar om hemtjänstens verksamhet i Tärnaby/Hemavanområdet.  

Enligt omsorgsnämndens fastställda tids- och uppföljningsplan: 

 

 Budget 

 Bemanning inom hemtjänsten 

 Nattpatrullen 

 Utbildning 

 Verksamhetsutveckling 

 Antal brukare 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen och lägga till handlingarna. 
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ON § 55  ON/2012:15 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Rekrytering av personal inom omsorgsförvaltningen. Anställnings-

intervjuer har hållits med sökande till tjänsterna vik enhetschef 

hemtjänsten, MAS och administrativ assistent. 

 LOV. Ett företag har lagt in om serviceinsatser i Storuman och 

Gunnarnområdet. 

 Hemsjukvård. Länsövergripande information har hållits. 

 Beläggning på kommunens särskilda boenden maj 2012. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna informationen. 
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ON § 56  ON/2012:24 - 706 

 

Tertialrapport januari - april 2012 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om den ekonomiska redo-

visningen, samt tertialrapporten januari-april 2012. 

 

Prognosen visar på ett -1,5 mkr. Underskottet beror i huvudsak på pla-

ceringar inom LSS-området.  

 

Beredande organs förslag 

Tertialrapport januari-april 2012 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till omsorgsförvaltningen komma med åtgärdsförslag på 

det prognostiserade underskottet, samt 

 

att godkänna tertialrapporten och skicka den till kommunstyrelsen. 
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ON § 57  ON/2011:103 - 730 

 

Ansökan om statsbidrag för att implementera nationella riktlinjer 

för vård och omsorg om personer med demenssjukdom_________ 

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens-

sjukdom syftar till att ge kunskapsbaserade, nationella rekommendat-

ioner om hur samtliga vårdgivare gemensamt kan tillgodose behov av 

vård och omsorg för personer med demenssjukdom samt deras anhö-

riga. 

 

Syftet med statsbidraget är att stimulera kommunerna att i nära samar-

bete med landstingen utveckla och pröva modeller för implementering 

av riktlinjerna. Statsbidraget kommer i första hand att fördelas till 

kommuner som redan har påbörjat arbetet med att prova och utveckla 

modeller tillsammans med landstinget. 

 

Det pågår omfattande landstingskommunal samverkan i Storumans 

kommun men i synnerhet demensvården behöver utvecklas ytterligare. 

Ansökan kommer att fokusera på att Storumans kommun är en gles-

bygdskommun och tillika ett samiskt förvaltningsområde. Vården av 

dementa bör vara lika över hela kommunen och det finns behov av 

förbättringar inom vården för äldre samer som är och kommer att bli i 

behov av vård. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2012-05-09 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad ansökan av statsbidrag för implementering av 

nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demens-

sjukdom. 
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ON § 58  ON/2012:50 - 701 

 

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära  

relationer________________________________________ 

 

Projektet sträcker sig under perioden 121101-131231. Ansökan sker 

tillsammans med Lycksele, Malå, Vilhelmina, Åsele och Dorotea. Ett 

projekt och samarbete pågår mellan socialtjänst och Kvinnojour i in-

landet och projektledare finns för närvarande i Lycksele och Åsele. 

 

I denna ansökan kommer medel att sökas så att även en projektledare 

anställs halvtid med placering i Storuman. Syftet med ansökan är att 

kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn samt 

våldsutövare. Storuman ska kunna erbjuda hjälp samt bli ansvarig för 

att utveckla arbetet med våldsutövare och erbjuda stöd och hjälp till 

övriga inlandskommuner. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna ansökan om projektmedel som upprättas tillsammans 

med Lycksele, Åsele, Dorotea, Vilhelmina och Malås kommuner 
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ON § 59  ON/2012:49 - 701 

 

Fastställande av handlingsplan våld i nära relationer 

 

Föreligger förslag till handlingsplan våld i nära relationer. Samarbete 

har skett med Storuman, Lycksele, Malå, Vilhelmina, Åsele och Doro-

tea kommuner. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget till handlingsplan våld i nära relationer. 
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ON § 60   

 

Meddelanden 

 

ON/2011:124  730 

Regeringsbeslut II:2 från Socialdepartementet - Uppdrag om insatser 

för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 

 

ON/2012:48  701 

Protokoll från AC Konsensus 2012-04-13 om kommunaliserad hem-

sjukvård samt förslag på avtal om övertagande av hälso- och sjukvård 

i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommuner-

na i Västerbottens län. 

 

ON/2012:51  735 

Inspektionsmeddelande 2012-04-17 från Arbetsmiljöverket, av ser-

vicehus Vikbacka och gruppboende Fjällvråken i Tärnaby.  

INU 2012/9027. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Dom 2012-04-12 från Lycksele Tingsrätt om begångna brott. Mål nr 

B 165-12. Domen har vunnit laga kraft 2012-05-03. 

 

Beslut 2012-04-23 från Kammarrätten i Sundsvall om överklagat av-

görande av Förvaltningsrätten i Umeås dom den 1 februari 2012 i mål 

nr 2459-11. Ärende: Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Mål nr 451-12. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 61   

 

Sekretessärende 
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ON § 62   

 

Sekretessärende 
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ON § 63   

 

Sekretessärende 
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ON § 64   

 

Sekretessärende 
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ON § 65   

 

Sekretessärende 
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ON § 66   

 

Sekretessärende 
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ON § 67   

 

Sekretessärende 
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ON § 68   

 

Sekretessärende 
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ON § 69   

 

Sekretessärende 

 

 

  

  

 


