
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30)  

 

Omsorgsnämnden  2012-10-24 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2012-10-24, kl 10.00—15.30 

  

Beslutande Monika Beije (M) §§ 113--118 

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

 Christer Bergfors (M) tjänstgörande ersättare 

 Eira Henriksson (S) tjänstgörande ersättare §§ 119--139 

  

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell 1:e socialsekreterare 

 Rune Hägglund ekonomisekreterare §§ 117--118 

 Sara Lirell Stenman verksamhetschef Backen § 113 

 Erika Frohm avdelningschef Backen § 113 

 Rickard Frohm vik enhetschef § 114 

 Lena Carlsson enhetschef § 121 

 Ann-Charlott Reisek MAS § 123 

 Eira Henriksson (S) närvarande ersättare §§ 113--118 

 

     

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2012-10-31 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   113 -- 139 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2012-10-24  

   

Datum för anslags uppsättande 2012-10-31 Datum för anslags nedtagande 2012-11-22 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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ON § 113  ON/2012:15 - 700 

 

Information om Backens verksamhet 

 

Verksamhetschef Sara Lirell Stenman och avdelningschef Erika 

Frohm informerar om Backens avdelning, där landstinget kommer att 

ta över huvudmannaskapet från 2013-01-01. Kommunen köper tjäns-

ter av landstinget och all personal blir landstingsanställd. 

 

En arbetsgrupp har sett över hur vårdformerna skall vara framöver, 

med fokus på patienten och brukaren. Omfördelning av administrativa 

arbetsuppgifter så att sjuksköterskan kan vara mera i vårdarbetet. Vär-

degrundsarbetet är viktiga frågor för Backens vårdavdelning. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen. 
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ON § 114  ON/2012:15 - 700 

 

Information om verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 

 

Vikarierande enhetschef Rickard Frohm informerar om verksamheten 

för ensamkommande flyktingbarn.  

 

 Ekonomi 

 Boenden 

 Arbetsmiljö 

 Verksamhetsutveckling 

 Introduktion av nyanställda 

 Sjukfrånvaro 

 IT-stöd 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Främjande ledarskap 

 Kostverksamhet 

 Kvalitetsuppföljning 

 Aktiviteter 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen, samt 

 

att till nästa nämndssammanträde utarbeta mål för verksamheten  

ensamkommande flyktingbarn. 
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ON § 115  ON/2012:14 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll 2012-09-26. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 
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ON § 116  ON/2012:15 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Medarbetarenkäten 

 Beläggning på särskilda boenden 10 oktober 2012 

 Möte med Synskadades Riksförbund om inrättande av heminstruk-

tör för synskadade. 

 Äldreomsorgens nationella värdegrund. 22 cirkelledare är utbildade 

inom vård och omsorg. All personal skall ha 8 träffar under arbets-

tid, där man utbildas i värdegrundsarbetet. 

 Hemsjukvård. Intresseanmälan har gått ut till personal om övergång 

till kommunen. 2 672 000 kronor kommer skatteväxlingen att bli 

för kommunen. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen, samt 

 

att i detaljbudgeten 2013 ta upp ärendet om inrättande av syninstruk-

tör i kommunen.  
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ON § 117  ON/2012:24 - 706 

 

Ekonomisk uppföljning september 

 

Ekonomisekreterare Rune Hägglund redovisar ekonomin för septem-

ber månad. 

 

Blocken Äldre- och handikappomsorg, LSS-LASS visar på ett minus 

vid redovisningen. Blocket Individ- och familjeomsorg visar ett plus, 

förutom placeringar barn och unga. 

 

Det sammanlagda resultatet för omsorgsnämndens verksamhet ligger 

på – 2 820 177 kronor. 

 

Sanktionsavgifterna på gynnande ej verkställda beslut, 545 000 kronor 

har betalats från omsorgsnämndens budget. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen, samt 

 

att påtala för kommunstyrelsen att kostnaderna för sanktionsavgifter 

för gynnande ej verkställda beslut bör tas från deras budget. 
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ON § 118  ON/2012:92 - 700 

 

Attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens 

verksamheter_________________________________________ 

 

Vid organisationsförändringen för enhetschefer inom vård och om-

sorg, har förändringar skett som föranleder nytt beslut om attesträtt  

för ordinarie och ersättare. Den nya organisationen trädde i kraft  

2012-09-01. 

 

Ansvar 

 

Beslutsattest ordinarie Ersättare 

530 Socialchef Ställföreträdande social- 

chef 

532 Ann-Christin Linder Socialchef 

538 Jill Nilsen/Inga-Märta Hedberg Sofia Lindberg 

534 Siv Johansson Carina Grahn-Johansson 

550 Birgit Andersson Socialchef 

533 Ann-Christin Linder Socialchef 

535 Birgit Andersson Pia Nygren 

536 Sofia Lindberg t o m 2012-12-31 Socialchef 

537 Ann-Charlotte Reisek Socialchef 

539 Pia Nygren Birgit Andersson 

540 Lena Carlsson Anna Kroik 

541 Socialchef Ställföreträdande social- 

chef 

562 Monica Ek Socialchef 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisekreterare Rune Hägglunds tjänsteutlåtande 2012-10-10. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna attesträtt till ovanstående ordinarie och ersättare beslut-

sattestanter inom omsorgsnämndens verksamheter. 
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ON § 119  ON/2012:91 - 706 

 

Taxor och avgifter 2013 

 

Föreligger förslag på taxor och avgifter för 2013. 

 

Beredande organs förslag 

Förslag till taxor och avgifter 2013 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag på taxor och avgifter 2013. 
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ON § 120  ON/2012:80 - 706 

 

Verksamhetsplan 2013 

 

Förslag till verksamhetsplan 2013 för omsorgsnämnden presenteras. 

Vid genomgången görs vissa justeringar. 

 

Beredande organs förslag 

Förslag till verksamhetsplan 2013 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2013, som efter vissa  

justeringar skickas till kommunstyrelsen. 
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ON § 121  ON/2010:46 - 701 

 

Avtal om nytt verksamhetssystem Pulsen 

 

Region Västerbotten och Umeå kommun erbjöd våren 2010 samtliga 

kommuner i Västerbottens län att ingå ett optionsavtal angående den 

upphandling av verksamhetsstöd som Umeå socialtjänst skulle ge-

nomföra. Omsorgsnämnden beslutade 2010-05-20 att ingå optionsav-

tal med Umeå kommun. Det har inneburit att Storumans kommun lö-

pande har informerats om framtagandet av nytt system. 

 

Det företag som vann upphandlingen var Pulsen Combine, ett webba-

serat verksamhetssystem.  

 

Optionsavtalet sträcker sig som längst till 2012-12-31 varför nämnden 

måste avropa det färdiga systemet innan årsskiftet. 

 

Umeå kommun är pilot kommun och är de första som ska införa sy-

stemet. Därefter följer Lycksele, Vindeln, Vännäs och Robertsfors un-

der 2013. Sorsele, Malå, Norsjö och Storuman kan bli nästa grupp att 

införa systemet. Det är ett måste att ett antal kommuner går samman 

så utbildningskostnaderna går att hålla nere. Själva införandefasen be-

räknas kosta drygt en miljon mer exakta siffror går inte att få fram i 

dagsläget. Det beror på hur mycket kommunerna kan samverka om.  

 

När systemet tas i bruk tillkommer en uppstartskostnad om 400 000 

kronor. Årlig licenskostnad är 400 000 kronor. Medel för införandet 

måste begäras hos kommunfullmäktige. 

 

Om nämnden väljer att påteckna avtalet kommer 2013 att ägnas till 

processkartläggning och införandet beräknas ske under första kvartalet 

2014. 

 

Processledare Lena Carlsson informerar från möte med Pulsen Com-

bine. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2012-10-12 
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Omsorgsnämnden beslutar 

 

att omsorgsnämnden påtecknar avtal med Pulsen Combine förutsatt 

att även Sorsele, Malå och Norsjö tecknar avtal 

 

att införandet sker under 2014 

 

att när det finns exakta kostnader för införandet ska medel begäras 

från kommunfullmäktige. 
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ON § 122  ON/2012:90 - 735 

 

Iordningsställande av demensavdelning på Vikbacka 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2012-09-26  gavs förvaltningen i 

uppdrag att utreda möjligheter att iordningställa en demensavdelning 

vid Vikbacka då sex platser vid Stefansgården bedöms vara för lite för 

att kunna tillgodose dementas behov av anpassat boende. 

 

Fram till 2001-11-01 var demensboendet Fjällvråken med fem vård-

platser, beläget i Vikbackas lokaler. I syfte att få mer anpassade loka-

ler beslöt omsorgsnämnden att demensboendet skulle flyttas till dåva-

rande Stefansgården som vid tillfället var ett gruppboende för äldre. 

Det skulle innebära utökning av en plats. 

 

Fjällvråken upphörde som egen verksamhet och den delen av huset in-

tegrerades i Vikbacka. Målet var då att rummen i huvudsak skulle an-

vändas till korttidsboende. Numera är korttidsvården belägen vid 

Granhöjden och vid Vikbacka finns enbart lägenheter för permanent 

boende. 

 

Det är möjligt att avskilja gamla Fjällvråken till ett boende mer an-

passat för dementa och det kräver inga åtgärder i fastigheten. Det finns 

redan en dörr som går att stänga och på så sätt få en liten avskild av-

delning. Lokalerna är inte optimala då allmänna utrymmen är ganska 

små och begränsar möjligheten till att röra sig. 

 

Det krävs en ökad bemanning för att kunna garantera säkerhet för de 

som skulle bo på gamla Fjällvråken. Att stänga till en avdelning utan 

att det finns en personal närvarande är inte möjligt. 

 

Enligt beräkningar krävs det ytterligare 96,2 personaltimmar per 

vecka fördelat på 13,78 timmar per dygn i huvudsak på kvällar och 

helger men även viss tid under vardagar. Det är det minsta som krävs 

för att klara helgbemanningen. Kostnad för dessa timmar som motsva-

rar 2,6 tjänst uppgår till cirka 1 100 000 kronor ob-ersättning och vi-

kariekostnad inräknad. 

 

I förslag till investeringsbudget 2013 finns pengar avsedda för kart-

läggning av möjligheten att anpassa delar av Vikbacka och Sibylla-

gården till boende mer lämpat för dementa.  
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Omsorgsnämnden har att ta ställning till om det ska  äskas medel till 

personal för att möjliggöra en eventuellt snabbare förändring avseende 

gamla Fjällvråken eller om nämnden väljer att avvakta den  kartlägg-

ningen som planeras under 2013. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2012-10-12 

 

Lena Drangel (S) yrkar på ett öppnande av gamla Stefansgården och i 

avvaktan på detta ska Fjällvråken iordningsställas. 

 

Ordföranden ställer frågan om ett öppnande av Stefansgården skall 

vara ett första alternativ och iordningsställande av Fjällvråken ett 

andra alternativ. Han finner att frågan besvaras med flera Nej och ett 

Ja. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att äska medel till personal för en anpassning av gamla Fjällvråken till 

demensboende, samt 

 

att kunna öppna gamla Stefansgården om det visar sig i Fastighets 

Umluspens AB:s boendeplanering att det finns behov av fler demens-

boende. 

 

Lena Drangel (S) reserverar sig mot beslutet i den andra att-satsen, till 

förmån för eget yrkande. 
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ON § 123  ON/2012:93 - 770 

 

Uppföljning av landstingets sjuksköterskeinsatser under  

sommaren 2013___________________________________ 

 

MAS Ann-Charlotte Reisek informerar om de sjuksköterskeinsatser 

som landstinget via tjänsteköp gjort under sommaren 2012. Inga  

incidenter har inrapporterats. 

 

En viss kompensation har omsorgsnämnden fått, då landstingets sjuk-

sköterskor ej kunnat utföra allt enligt tjänsteköpsavtalet. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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ON § 124  ON/2012:50 - 701 

 

Ansökan om utvecklingsmedel för fortsatt arbete mot våld i nära 

relationer för år 2013_____________________________________ 

 

Projektet med arbetet mot våld i nära relationer sträcker sig under år 

2013. Ansökan sker tillsammans med Lycksele, Malå, Vilhelmina, 

Åsele och Dorotea. Socialstyrelsen skall fördela 80 miljoner i hela 

landet. 

 

Syftet är att påbörja ett samarbete mellan inlandskommuner avseende 

”våld i nära relationer”. 

 

I denna ansökan kommer medel att sökas för projektledare 50 % i Sto-

ruman, att utveckla metoder för våldsutövare, 50 % i Vilhelmina för 

barnen och 50 % i Lycksele för kvinnor. Samarbetet skall leda till 

bättre kvalité, uppföljning samt tillgång till fler verktyg i arbetet med 

målgruppen. 

 

Lycksele har huvudansvaret för ansökan. En verksamhetsplan och flö-

desschema gällande organisation är under uppbyggnad av nuvarande 

projektledare i Lycksele. 

 

Beredande organs förslag 

Socialsekreterare Elisabeth Olofssons tjänsteutlåtande 2012-10-12. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att omsorgsnämnden godkänner att ansökan görs om utvecklingsme-

del för 2013 tillsammans med Lycksele, Malå, Vilhelmina och Doro-

tea kommuner. 
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ON § 125  ON/2012:94 - 750 

 

Samverkansområden inom individ- och familjeomsorgen i  

Storuman_________________________________________ 

 

Annika Mörtsell, 1:e socialsekreterare informerar om de samverkans-

områden inom individ- och familjeomsorgen som pågår idag. Förslag 

på områden som kan göras i framtiden presenteras. 

 

Beredande organs förslag 

1:e socialsekreterare Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2012-10-11 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen, samt 

 

att ett fortsatt arbete med samverkan ska ske. 
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ON § 126  ON/2012:46 - 700 

 

Kvalitetsredovisning - klagomål och synpunkter 

 

Socialchefen redovisar klagomål och synpunkter inom omsorgsnämn-

dens verksamhetsområde. Perioden är 2012-04-04—2012-10-24. 

 

Beredande organs förslag 

Sammanställning av klagomål och synpunkter. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 127  ON/2012:95 - 700 

 

Kvalitetsredovisning - fel och brister 

 

Socialchefen redovisar fel och brister inom omsorgsnämndens verk-

samhetsområde. Det är ett Lex Sarah ärende som för närvarande be-

handlas av Socialstyrelsen. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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ON § 128   

 

Meddelanden 

 

ON/2012:89   751 

Skrivelse 2012-10-08 från Socialstyrelsen om tillsyn av HVB-hemmet 

Språnget. Dnr 9.1-51003/2012. 

 

ON/2012:88   274 

Boverkets rapport 2012:15 om bostadsanpassningsbidragen 2011. 

 

ON/2009:19   761 

Skrivelse 2012-09-13 från Stensele Kursgård om tjänsten som vikarie-

rande föreståndare vid Stiftelsen Stensele Kooperativa Kursgård, un-

der tiden 2012-06-30—2013-09-30. 

 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Protokoll 2012-09-20 från Lycksele Tingsrätt i adoptionsärende. Mål 

nr Ä 379-12. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 129   

 

Sekretessärende 
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ON § 130   

 

Sekretessärende 
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ON § 131   

 

Sekretessärende 
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ON § 132   

 

Sekretessärende 
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ON § 133   

 

Sekretessärende 
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ON § 134   

 

Sekretessärende 
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ON § 135   

 

Sekretessärende 
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ON § 136   

 

Sekretessärende 
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ON § 137   

 

Sekretessärende 
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ON § 138   

 

Sekretessärende 
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ON § 139   

 

Sekretessärende 

 

 

  

  

 


