
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  1 (30)  
 
Omsorgsnämnden  2012-12-12 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2012-12-12, kl 09.15—15.10. 
 Ajournering för partivisa överläggningar 11.40—12.00. 
  
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 
 Annika Mörtsell 1:e socialsekreterare  
 Rune Hägglund ekonomisekreterare §§ 147--149 
 Siv Johansson enhetschef § 141 
 Marléne Holgersson verksamhetsutvecklare IT § 142 
 Lisbeth Isaksson bostadsbidragshandläggare § 143 
 Erik Wennstig socialsekreterare/flykting §§ 154, 163-165  
 
 
 
    
Utses att justera Christin Vallin 
 
Justeringens plats och tid Storuman 2012-12-17 
 
 
Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   141 -- 166 
 Ulla Olofsson 
                      
                    Ordförande ………………………………………………….      
 Allan Forsberg    
 
                    Justerande  …………………………………………………. 
 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 
Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
 
Sammanträdesdatum 2012-12-12  
   

Datum för anslags uppsättande 2012-12-17 Datum för anslags nedtagande 2013-01-08 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 
   
 
Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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ON § 141  ON/2012:15 - 700 
 
Information om Tranans verksamhet 
 
Enhetschef Siv Johansson informerar om verksamheten vid äldrebo-
endet Tranan enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan: 
 
o Budget 
o Arbetsmiljön 
o Verksamhetsutveckling 
o Introduktion av nyanställda 
o Sjukfrånvaron 
o IT-stöd 
o Ledarskap 
o Kostverksamheten 
o Kvalitetssäkring 
o Aktiviteter 
 
Beredande organs förslag 
Enhetschef Siv Johanssons redovisning 2012-12-12 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna den personalförstärkning med 2 stycken 75 %-tjänster 
som gjorts 
 
att boendefrågan för dementa skall vara en pågående process 
 
att ställa sig positiv till Region Västerbottens projekt ”Kultur för  
seniorer”, samt 
 
att uppdra till socialchef May-Louise Nilsson ta kontakt med Region 
Västerbotten om deltagande i deras projekt. 
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ON § 142  ON/2012:15 - 700 
 
Information om läsplattor  
 
Verksamhetsutvecklare för IT, Marléne Holgersson informerar om 
olika läsplattor/surf-plattor  och dess användning. 
 
Ytterligare information kommer att lämnas när IT-avdelningen utpro-
vat nya läsplattor/surfplattor med andra operativa system. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen samt ser fram emot ytterligare informa-
tion om nya läsplattor/surfplattor under våren 2013. 
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ON § 143  ON/2012:15 - 700 
 
Redovisning av bostadsanpassningsbidragen 
 
Handläggare Lisbeth Isaksson redovisar bostadsanpassningsbidragen  
i Storumans kommun. Budgeten för 2012 på 440 000 kronor kommer 
att hållas. Fram till dagens datum har 36 ärenden kommit in och 41 
beslut tagits. 
 
Information lämnas från träff med FKBO-föreningen med bostadsan-
passningshandläggare samt de handläggningsrutiner som används. 
Handbok för bostadsanpassningshandläggning finns numera på web-
ben under Boverket. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
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ON § 144  ON/2012:15 - 700 
 
Redovisning av hemtjänstens leasingbilskostnader kontra  
användande av egen bil_____________________________ 
 
Förvaltningsassistent Ulla Olofsson redovisar sitt utredningsuppdrag 
om hemtjänstens leasingbilskostnader kontra användande av egna bi-
lar. 
 
Beredande organs förslag 
Utredning om hemtjänstens leasingbilskostnader samt egen bil 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
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ON § 145  ON/2012:15 - 700 
 
Information från socialchef och ordförande 
 
Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 
 
o Möte i Malå 2012-12-13 med Pulsens säljare Stefan Andersson. 

Sorsele, Malå, Norsjö och Storuman deltar i mötet. Syftet med mö-
tet är att upprätta en införandeplan för samtliga fyra kommuner som 
samtliga har beslutat att avropa Pulsen Combine. 

 
o Hemsjukvården. Arbetsgrupperna 15 stycken har fortfarande inte 

rapporterat om sina arbeten. Tidigast 2012-12-18 kommer en del-
rapport. 

 
o Samverkansområden. 8-kommungruppen har gett samtliga social-

chefer i uppdrag att undersöka inom vilka områden det går att sam-
verka på inom socialtjänsten. Några exempel kan vara jourhem, 
familjerådgivning, socialjour m m. 

 
o Psykiatridag i Lycksele. 2012-12-11 var samliga kommuner i södra 

Lappland och primärvården inbjudna av psykiatrin. Syftet var att 
utveckla samverkan och att starta upp arbetet med lokala överens-
kommelser inom psykiatrins område, gäller både barn och vuxna. 

 
o Brukarenkät. Sammanställning av data från höstens brukarenkät 

pågår. Redovisas vid omsorgsnämnden i februari. 
 
o Blåsippan. Den nuvarande enhetschefen väljer att kliva av sitt upp-

drag och flytta tillbaka till Umeå. Rekrytering av ny enhetschef 
kommer att starta efter nyår. Vikarie under tiden blir Sofia Lind-
berg. 

 
o Redovisning av beläggningen i kommunens äldreboenden och sär-

skilda boenden 2012-12-10. 
 
o Kontakt har tagits med Kerstin Hamre, Region Västerbotten om 

planerad träff i Storuman av projektet Kultur för seniorer. 
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Ordförande Allan Forsberg och ledamot Håkan Rombe informerar  
om: 
  
o Seminariedagen 2012-11-13 i Lycksele om upprättande av regional 

äldreplan. Den kommer att skickas ut på remiss. 
 
o Presidiets träff med kommunledningen om budgetäskanden som 

begärts för personalförstärkningar vid olika särskilda boenden. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
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ON § 146  ON/2012:14 - 700 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens  
protokoll 2012-10-24. 
 
Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 
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ON § 147  ON/2012:24 - 706 
 
Ekonomisk redovisning november 2012 
 
Ekonomisekreterare Rune Hägglund redovisar det ekonomiska läget 
för omsorgsnämnden november 2012. 
 
Blocken Äldre- och handikappomsorg, LSS-LASS visar på ett minus 
vid redovisningen. Blocket Individ- och familjeomsorg visar ett minus 
på grund av placeringar barn och unga. 
 
Det sammanlagda resultatet för omsorgsnämndens verksamhet ligger 
på – 4 169 549 kronor. 
 
Sanktionsavgifterna på gynnande ej verkställda beslut, 545 000 kronor 
har betalats från omsorgsnämndens budget. 
 
Beredande organs förslag 
Ekonomisk redovisning november 2012 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen, samt 
 
att påtala för kommunstyrelsen ännu en gång, att kostnaderna för 
sanktionsavgifter för gynnande ej verkställda beslut bör tas från deras 
budget. 
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ON § 148  ON/2012:110 - 700 
 
Internkontroll 2012 för omsorgsnämnden 
 
Ekonomisekreterare Rune Hägglund redovisar hur den ekonomiska  
internkontrollen för 2012 har bedrivits. 
 
Budgetuppföljning har skett genom månadsrapporter. Ekonomiskt ut-
fall har analyserats och avvikelser har redovisats vid nämndssamman-
träden. 
 
Leverantörsfakturor har granskats under arbetet med delårsbokslut  
januari-april 2012 och januari-augusti 2012. Råder god ordning när 
det gäller kontering och redovisning. 
 
Handkassor inom särskilda omsorgen och flyktingmottagningen har 
granskats. En handkassa vid äldreboendet Tranan har granskats och 
avslutats. Handkassan vid äldreboendet Vikbacka kommer att grans-
kas under december månad och redovisas vid nästa nämndssamman-
träde. Generellt råder god ordning när det gäller redovisning och re-
dovisningshandlingar som inköpskvitton m m. 
 
Beredande organs förslag 
Ekonomisekreterare Rune Hägglunds tjänsteutlåtande 2012-12-04. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna internkontrollen för år 2012, samt 
 
att internkontroll av handkassan vid äldreboendet Vikbacka redovisas 
under nästkommande sammanträde år 2013. 
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ON § 149  ON/2012:80 - 706 
 
Detaljbudget 2013 
 
Ett förslag till detaljbudget 2013 för omsorgsnämnden presenteras vid 
dagens sammanträde. 
 
Den totala budgetramen för 2013 är 132 567 000 kr. Där ingår medel 
för bland annat hemsjukvården, extra medel för administration, natt-
patrullen Tärna, intern budget 2013, intern hyror 2013 samt LYST. 
 
Beredande organs förslag 
Förslag till detaljbudget 2013 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna omsorgsnämndens detaljbudget för 2013. 
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ON § 150  ON/2012:2 - 706 
 
Fördelning av kvarstående medel i investeringsbudget 2012 
 
Omsorgsnämnden erhöll 1 000 000 kronor för investeringar 2012. 
Medlen har i huvudsak använts till inköp av nya trygghetslarm vid  
Sibyllagården, Vikbacka samt Prästkragen. 
 
Det återstår 180 472 kronor som nämnden har att fördela. Förvalt-
ningen använder sig av tunna klienter som kopplas till en server. De 
flesta är mer än sju år gamla och behöver bytas ut. Det finns även  
behov av nya tangentbord då samtliga på sikt kommer att använda sig 
av sithskort för säker inloggning. 
 
Beredande organs förslag 
Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2012-11-28 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att avsätta 180 000 kronor för inköp av nya tunna klienter och tan-
gentbord. 
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ON § 151  ON/2012:106 - 737 
 
Inrättande av tjänst som syn- och hörselinstruktör i kommunen 
 
Vid möte med Synskadades Riksförbund den 19 oktober framfördes 
önskemål om att det ska inrättas en tjänst som syn- och hörselinstruk-
tör i Storumans kommun. 
 
Uppgifterna för en instruktör är att ge personer med syn- och hörsel-
nedsättning kunskaper och färdigheter för att så långt som möjligt kla-
ra sig själva i det dagliga livet. Instruktörerna ska också kunna vidta 
och ge råd om åtgärder för att minska risk för olyckor i hemmet, sär-
skilt fallolyckor. Informera och ge råd till personal inom hemtjänst 
och vid särskilt boende. 
 
Organisationerna Förbundet Sveriges Dövblinda, Hörselskadades 
Riksförbund och Synskadades Riksförbund har i samarbete med Ha-
gabergs folkhögskola beviljats medel från Arvsfonden för utbildning 
av syn- och hörselinstruktör. Utbildningen är 11 veckor blandat teori 
och praktik. 
 
Om en person skulle utbildas innebär det kostnad för dubbla månads-
löner under 11 veckor till en summa av 55 600 kronor samt resekost-
nader då folkhögskolan är belägen i Södermanland. 
 
Lönekostnad för syninstruktör 10 % under ett år uppgår till cirka 
33 800 kronor. 
 
Det vore önskvärt att kunna utbilda och inrätta en syn- och hörselin-
struktör men med tanke på omsorgsnämndens ansträngda ekonomi 
och svårigheter att klara de lagstadgade verksamheterna inom given 
budgetram, kan inte nämnden prioritera det som inte är lagstadgat. 
Frågan får omprövas inför 2014. 
 
Beredande organs förslag 
Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2012-11-28. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att inte inrätta någon tjänst som syn- och hörselinstruktör under 2013.   
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ON § 152  ON/2012:107 - 737 
 
Ansökan om äldrevård på minoritetsspråket Nordsamiska vid 
äldreboendet Vikbacka_________________________________ 
 
Anhöriga till en brukare boende på Vikbacka har inkommit med en 
formell ansökan om äldrevård på nordsamiska. Ansökan avser både 
det samiska språket och aktiviteter som har anknytning till nordsa-
miskt ursprung. 
 
Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk så finns 
det stöd för deras begäran. 
 
Vid servicehuset Vikbacka finns ingen personal som talar nordsamis-
ka. Däremot finns det i samarbete med kommunens minoritetssam-
ordnare en plan för att personalen skall lära sig fraser och meningar. 
Vid nyrekrytering så kan samiska språket räknas som merit, men det 
är ju inga garantier för att det just är personer med språket nordsamis-
ka som söker. 
 
Aktiviteter med samisk anknytning planeras att anordnas under året. 
 
I egenskap av enhetschef vid servicehuset Vikbacka har Ann-Christin 
Linder, inga möjligheter att tillstyrka de anhörigas ansökan, eftersom 
hon inte kan uppfylla kraven. Enhetschefen översänder ärendet för  
vidare handläggning av omsorgsnämnden. 
 
Beredande organs förslag 
Enhetschef Ann-Christin Linders tjänsteutlåtande 2012-11-26. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om äldrevård på nordsamiska då nämnden inte kan 
uppfylla lagkravet, samt 
 
att informera om att nämnden arbetar aktivt i nära samarbete med 
kommunens minoritetssamordnare, med införande av samisk kultur 
vid äldreboendet Vikbacka till exempel språkstöd, samiska kulturfö-
remål, studiecirklar och samisk litteratur. 
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ON § 153  ON/2012:63 - 730 
 
Yttrande till Socialstyrelsen. Dnr 9.1-31236/2012 
 
Förslag till yttrande över Socialstyrelsens utredningsmaterial presen-
teras. Omsorgsnämnden har i sitt yttrande lämnat ett antal förtydligan-
den. 
 
Beredande organs förslag 
Förslag till yttrande 2012-12-03 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat yttrande och skicka det till Socialstyrelsen. 
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ON § 154  ON/2012:111 - 751 
 
Uppdatering av information och ersättning för särskilt förordnad 
vårdnadshavare i Storumans kommun_______________________ 
 
I arbetet kring att utveckla och förbättra mottagandet av ensamkom-
mande flyktingbarn i Storumans kommun har Socialtjänsten tittat över 
rekryteringen av Särskilt förordnade vårdnadshavare. Till detta har ny 
och mer ingående information om uppdraget tagits fram och planering 
av kommande informations-, rekryteringsträffar sker. Dessutom har 
ett nytt förslag på ersättning/arvode till de som åtagit eller kommer att 
ta på sig uppdraget särskilt förordnad vårdnadshavare arbetats fram. 
Den förnyade informationen finns bifogad i bilaga 1. 
 
Den nuvarande timersättningen är timbaserad och ger 140 kr/tim, för 
max 20 timmar i månaden. Aktivitetstimmarna redovisas i en ärende- 
och resespecifikation (se bilaga 2, där även den nuvarande arvodeser-
sättningsblanketten finns). För extra kostnader som porto och parker-
ingsavgifter får uppdragstagaren uppvisa kvitton för de utlägg de gjort 
och söka ersättning för detta. Det är dock svårt att beräkna internet 
och telefonkostnader vilket i dagsläget inte går att få ersättning för. I 
reseersättning ges 35 kronor för varje påbörjad resetimme och 1,85 kr 
för varje avverkad kilometer för bränslekostnad. 
 
I det nya arvodesförslaget som tagits fram i samråd mellan socialsek-
reterare och överförmyndarhandläggaren Roger Borgström har vissa 
förändringar gjorts. Där den nuvarande timersättningen ersätts med ett 
fast månadsarvode på 4 000 kr vilket skulle motsvara 200 kr/tim för 
max 20 timmar i månaden i den nuvarande arvodesmodellen. Tanken 
med att byta ersättningsform är att undvika att tydlig visa skillnad 
mellan gode männens arvode (180 kr/tim) och det arvode som Särskilt 
förordnade vårdnadshavarna skulle få och därav undvika eventuell 
konkurrens.  
 
Motiveringen till att öka ersättningen från 140 kr/tim till 200 kr/tim är 
att öka intresset för uppdraget. Dessutom är 200 kr/tim den rekom-
mendation som Sverige kommuner och landsting (SKL) har plockat 
fram (se bilaga 3). Den nuvarande på 140 kr/tim är det som Migra-
tionsverket rekommenderar vilket enligt SKL inte är något som man 
måste följa trotts att det är hos Migrationsverket som vi i kommunen 
återsöker sådana kostnader hos.  
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I en kommun med relativt få invånare och med svårighet att rekrytera 
Särskilt förordnade vårdnadshavare är det nödvändigt att ha en högre 
ersättning än det minimum som Migrationsverket rekommenderar. 
Men ersättningen ska inte vara för stor då uppdraget i grunden är ett 
ideellt uppdrag. 
 
I det nya förslaget kommer inget att förändras kring bränsle- och rese-
tidsersättningen. Dock kommer ersättning för extrakostnader ges i 
form av en schablonersättning på 150 kr för parkeringsavgifter, porto, 
internet och telefon. Om extraavgifterna blir extra stor kan en större 
ersättning ansökas mot uppvisande av kvitto. 
 
Beredande organs förslag 
Socialsekreterare Erik Wennstigs tjänsteutlåtande 2012-11-27. 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att ändra arvodesmodellen för särskilt förordnade vårdnadshavare från 
att vara timbaserad ersättning till att vara ett fast månadsarvode på 4 
000 kr/månad och lägger till en schablonersättning på 150 kr för ex-
trautgifter. Kilometer- och resetidsersättning får förbli orörd, samt 
 
att förändringen börjar gälla från och med 2013-01-01. 
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ON § 155  ON/2012:112 - 700 
 
Sammanträdesplan 2013 för omsorgsnämnden och dess  
arbetsutskott____________________________________ 
 
Föreligger förslag till sammanträdesplan 2013 för omsorgsnämnden 
och dess arbetsutskott enligt följande: 
 
Januari  Februari Mars 

 
 23  Onsdag AU            20  Onsdag ON                13  Onsdag ON                                            
 
 
 April Maj Juni 
 

 17  Onsdag AU 15  Onsdag ON, T-by      12  Onsdag ON  
   29  Onsdag AU  
     
  
 Juli Augusti  September 
 
 ---  21  Onsdag ON 25  Onsdag ON 
     
  
 Oktober November  December 
 
 16  Onsdag ON 13  Onsdag AU 11  Onsdag  ON 
 
 
 Beredande organs förslag 
 Förslag till sammanträdesplan 2013 
 
 Omsorgsnämnden beslutar 
 
 att godkänna omsorgsnämndens sammanträdesplan för 2013. 
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ON § 156  ON/2012:113 - 700 
 
Tid- och uppföljningsplan för omsorgsnämnden 2013 
 
Förslag till tids- och uppföljningsplan för omsorgsnämnden 2013, 
kopplat mot ekonomin presenteras. 
 
Rapportering av omsorgsnämndens verksamheter görs en gång per år 
vid ett nämndssammanträde enligt förteckning. 
 
Beredande organs förslag 
Tids- och uppföljningsplan 2013 
Enhetschefernas rapportering till omsorgsnämnden 2013-01-01 
Chefsansvar inom vård och omsorg 2013-01-01 
 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
att godkänna omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan för 2013 
med bilagor.  
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ON § 157   
 
Meddelanden 
 
ON/2012:82  701 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-23, § 106 om tjänsteköpsavtal – 
avdelningen för korttidsplatser vid sjukstugan i Storuman. 
 
ON/2012:15  700 
Rapport av 1:e socialsekreteraren från psykeveckan vecka 45, 2012. 
 
ON/2012:108  750 
Förslag till överenskommelse från Västerbottens läns landsting om 
samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 
ON/2012:101  731 
Socialstyrelsens rapport om ”Anhöriga som ger omsorg till närstående 
– omfattning och konsekvenser”. 
 
ON/2012:89  751 
Beslut från Socialstyrelsen 2012-11-13 från tillsyn av HVB-hemmet 
Språnget, boende för ensamkommande barn, enligt 13 kap 1 § social-
tjänstlagen (2001:453). 
 
ON/2012:89  751 
Beslut från Socialstyrelsen 2012-11-13 från tillsyn av HVB-hemmet 
Oasen, boende för ensamkommande barn, enligt 13 kap 1 § social-
tjänstlagen (2001:453). 
 
ON/2012:57  730 
Beslut från Socialstyrelsen 2012-11-14 om stimulansmedel för att ut-
bilda värdegrundsledare och personal som har en funktion för ett mer 
sammanhållet socialt ansvar. 
 
Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen 26 kap 1 §. 
 
Beslut 2012-11-23 från Socialstyrelsen om tillsynsärende enligt soci-
altjänstlagen (2001:453) efter klagomål från enskild.  
Dnr 9.2-42394/2011. 
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Beslut 2012-11-29 från Socialstyrelsen om särskild avgift enligt 16 
kap. 6 a § socialtjänstlagen (2001:453). Dnr 9.5.1-34998/2011. 
 
Beslut 2012-11-29 från Socialstyrelsen om särskild avgift enligt 16 
kap. 6 a § socialtjänstlagen (2001:453). Dnr 9.5.1-34995/2011. 
 
Beslut 2012-11-29 från Socialstyrelsen om särskild avgift enligt 16 
kap. 6 a § socialtjänstlagen (2001:453). Dnr 9.5.1-34999/2011. 
 
Dom 2012-12-06 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat ären-
de – bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag  
m m (BAB). Mål nr 241-12. 
 
Beslut från Förvaltningsrätten i Umeå om omedelbart omhänderta-
gande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU; nu fråga om avskrivning av målet. Mål nr 881-12 E. 
 
Dom 2012-10-29 från Lycksele Tingsrätt om särskilt förordnad vård-
nadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken. Mål nr T 573-12. 
 
Följande protokoll redovisas: 
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-14. 
 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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