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Omsorgsnämnden  2013-02-20 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00—15.30. 

 Ajournering för partivisa överläggningar 11.30—12.00. 

  

Beslutande Monica Beije (M) 

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

  

 

Övriga May-Louise Nilsson socialchef och sekreterare 

 Annika Mörtsell 1:e socialsekreterare  

 Rune Hägglund ekonomisekreterare §§ 6-8  

 Sofia Lindberg vik enhetschef § 1 

 Lars-Erik Klasson ansvarig Vändpunkten Öppenvård § 2 

 Carel Jibben särskilt förordnad vårdnadshavare § 3 

 Ann-Charlotte Reisek MAS § 27 

 

 

 

 

 

    

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2013-02-26 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   1 -- 28 

 May-Louise Nilsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2013-02-20  

   

Datum för anslags uppsättande 2013-02-26 Datum för anslags nedtagande 2013-03-20 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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_________________________________________________________________________________________________________________  
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ON § 1  ON/2013:1 - 700 

 

Information om Blåsippans verksamhet 

 

Vikarierande enhetschef Sofia Lindberg informerar om verksamheten 

vid demensboendet Blåsippan enligt omsorgsnämndens tids- och upp-

följningsplan: 

 

1. Händelser/förändringar av betydelse 

2. Ekonomisk uppföljning 

3. Verksamhetsutveckling 

4. Aktiviteter 

5. Sjukfrånvaro 

6. Rehabiliterande arbetssätt 

7. Kostverksamheten 

8. Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Vikarierande enhetschef Sofia Lindbergs rapport 2013-02-20 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen, men ser ett behov av att utbildning och 

aktiviteter behöver utvecklas generellt inom äldreomsorgen. 
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ON § 2  ON/2013:1 - 700 

 

Information om IFO, Vändpunkten och Öppenvården 

 

Annika Mörtsell, 1:e socialsekreterare och Lars-Erik Klasson, ansva-

rig för Vändpunkten Öppenvård informerar om individ- och familje-

omsorgen, Vändpunkten och Öppen-vården.  

 

Vändpunkten 

 

Verksamheten har cirka 20 brukare som brukar besöka Vändpunkten i 

Storuman för social samvaro. Det finns behov av ett enskilt rum för 

samtal. Samarbete med AFA (Arbete för alla) har utvecklats. 

 

Missbruk öppenvård 

 

År 2012 hade öppenvården: 

8 personer i behandling för missbruk-droger 

3 män i behandling för våld i nära relationer 

2 ungdomar 

1 person för spelmissbruk – behandling med Repulssamtal 

 

Lars-Erik Klasson beskriver ASI som är ett skattningsinstrument inom 

vården för missbruk. 

 

IFO 

 

Förbättringsarbete pågår via FoU Västerbotten. Fokus läggs på place-

rade barn och ungdomar. Presentation av en processkarta vad som 

händer efter att utredningen är klar. Målet är att förbättra de brister 

som identifierats. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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ON § 3  ON/2013:1 - 700 

 

Information av särskild förordnad vårdnadshavare 

 

Carel Jibben, särskilt förordnad vårdnadshavare har meddelat nämn-

den, att han vill komma och informera bland annat om sitt uppdrag för 

ensamkommande flyktingbarn. 

 

Carel Jibben förmedlar egna reflektioner om uppdraget som särskilt 

förordnad vårdnadshavare samt flyktingmottagandet i Sverige. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 4  ON/2012:14 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens 

protokoll 2012-12-12. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, som inte föranleder 

några åtgärder. 
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ON § 5  ON/2013:1 - 700 

 

Information av socialchefen 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

Brist på korttidsplatser i Storumanområdet 

Sedan nyår har det varit stort behov av korttidsplatser i Storuman. Tre 

personer har vistats i Tärnaby och det har inte varit möjligt att ta hem 

utskrivningsklara patienter från sjukhuset i Lycksele. Detta har med-

fört en kostnad på cirka 135 000 kronor. I dags läget kan skönjas en 

viss lättnad men fortfarande är behovet stort. 

 

Hälso-och sjukvård i ordinärt boende 

Först den 26/2 kommer arbetsgrupperna att göra en avrapportering av 

sina arbeten. Under februari ska hälsocentralena identifiera hemsjuk-

vårdspatienterna. 

 

Överenskommelse barn och unga 

En regional överenskommelse har träffats mellan landstinget och 

kommunerna i Västerbotten. Under 2013 ska lokala överenskommel-

ser arbetas fram och I Storumans kommun har arbetet startat. Medver-

kande är skola, hälsocentral och socialtjänst. 

 

Öppna jämförelser 

Varje år genomför SKL och Socialstyrelsen Öppna jämförelser gäl-

lande vården och omsorgen om äldre. Nu har resultatet för 2012 sam-

manställts. I rapporten presenteras resultat för 38 indikatorer. Kom-

munerna jämförs med varandra genom olika färgen. Grönt innebär att 

kommunen tillhör de 25 procent bästa i förhållande till andra. Rött in-

nebär att kommunen tillhör de 25 procent sämsta i förhållande till 

andra. Gult är värdet som ligger mitt emellan. 

 

Beläggning i kommunens särskilda boenden 10 februari 2013 

 

Kultur för seniorer 

 

Rekrytering 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att arbeta med förbättringsarbete inom de områden i öppna jämförel-

ser som visar sämst resultat. 
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ON § 6  ON/2013:9 - 706 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 

 

Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2012 för omsorgs-

nämnden presenteras. 

 

Beredande organs förslag 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat bokslut och verksamhetsberättelse för 2012 

med tillägg att redogöra för förändring från förra året, samt 

 

att skicka verksamhetsberättelsen och bokslut till kommunstyrelsen. 
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ON § 7  ON/2013:8 - 700 

 

Investeringsbudget 2013 

 

Omsorgsnämndens investeringsbudget för år 2013 uppgår till 

1 136 000 kronor. Investeringsbehoven är följande:  

 

Inköp av tunna klienter, tangentbord och övrig datautrustning för  

användning av sithskort   136 000 kr 

 

Övriga investeringar                   1 000 000 kr 

 

Behov kan uppstå av ytterligare medel till investeringen tunna klien-

ter, tangentbord m m.  

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisekreterare Rune Hägglunds tjänsteutlåtande 2013-02-14. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna investeringsbudgeten för 2013, där behoven är nya tunna 

klienter, tangentbord och övrig datautrustning för användning av sit-

hskort, med 136 000 kronor samt övriga investeringar med 1 000 000 

kronor. 
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ON § 8  ON/2012:110 - 700 

 

Internkontroll 2012 av handkassan vid Vikbacka 

 

Handkassan vid äldreboendet Vikbacka har granskats. Generellt råder 

god ordning när det gäller redovisning och redovisningshandlingar 

som inköpskvitton m m. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisekreterare Rune Hägglunds tjänsteutlåtande 2013-02-08 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna internkontrollen 2012 för handkassan vid äldreboendet 

Vikbacka. 
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ON § 9  ON/2011:73 - 700 

 

Redovisning av enkäter IFO samt vård och omsorg 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar enkäterna för vård och om-

sorg samt individ- och familjeomsorgen som genomförts under no-

vember—december 2012. 

 

Inom äldreomsorgen är enkäten utskickad till 292 personer av dessa 

har 159 svar inkommit, vilket innebär en svarsfrekvens på 54,5 %. 

 

Av de 159 svar som inkommit är 71 enkäter besvarade av berörd per-

son, 52 är besvarade av närstående och svar på 36 enkäter framgår inte 

om det är berörd eller närstående. 

 

Det är 71 kvinnor och 51 män som besvarat enkäten. Antal enkäter där 

det inte framgår om det är man eller kvinna som svarat uppgår till 26. 

 

Resultatet visar att de allra flesta är nöjda med den omsorg som ges. 

Ett fåtal har uttryckt missnöje. 

 

Inom IFO har 13 enkätsvar inkommit. Det är sju män och sex kvinnor 

som svarat. De flesta är nöjda med sitt besök både avseende tydlighet 

och bemötande. Det är endast inom tillgänglighet, hur lätt man kan nå 

socialtjänsten som två personer inte är nöjda. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 10  ON/2011:57 - 730 

 

Redovisning av omvårdnadslyftet 

 

Omvårdnadslyftet syftar till att stimulera huvudmännens långsiktiga 

arbete med att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funkt-

ionshinderområdet och att ge medarbetarna möjlighet att växa i sina 

yrkesroller.  

 

Satsningen avser både den grundläggande kompetensen och den kom-

petens som behövs för specialiserade uppgifter. Statsbidraget får an-

vändas för att utbilda tillsvidareanställda, vikarier och timanställda. 

 

För 2013 har staten beviljat 293,5 miljoner kronor för satsning på 

ökad kompetens. Storumans kommun kan maximalt erhålla 279 149 

kronor. 

 

Ansökan har upprättats. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-02-04. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad ansökan, samt 

 

att ansökan skickas till Socialstyrelsen. 
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ON § 11  ON/2013:7 - 700 

 

Delfinansiering av samordnare Vård och omsorgscollege 

 

Vård och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal 

nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och om-

sorg. I VO-college i Västerbotten ingår certifierade skolor med om-

vårdnadsprogram inklusive vuxenutbildningen. 

 

Förutom vårdämnen är även svenska och samhällskunskap obligato-

riska. Det kan ge en bättre kvalitet på utbildningen men det kan även 

verka hämmande på en del sökande då utbildningen kommer att för-

längas. Den kommunala kostnaden för utbildningen kommer också att 

öka i och med detta. 

 

Genom garanterade kvalitetskriterier på utbildningar bidrar VO-

college till att den studerande blir anställningsbar direkt efter studierna 

och kan erbjudas vidareutbildning på högskolenivå. 

 

Primärkommunala delegationen rekommenderar kommunerna i Väs-

terbottens län samt Västerbottens läns landsting att delfinansiera 0.50 

samordnare för Vård-och omsorgscollege under certifieringsperioden 

2013-03-01-2016-12-31.   

 

Kostnad för Storumans kommun under 2013 uppgår till 5150 kronor 

och för 2014 blir kostnaden 6281 kronor. Inga siffror har presenterats 

för de två näst följande åren. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-02-19. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att nämnden anser det är viktigt att omvårdnadspersonalen är välut-

bildad, samt 

 

att nämndens åsikter skall delges fritid-, kultur- och utbildningsnämn-

den. 
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ON § 12  ON/2013:6 - 734 

 

Rutiner vid erbjudande om särskilt boende i Storumans kommun 

 

I dag finns ingen rutin om vad som gäller när en person erbjuds sär-

skilt boende i Storumans kommun. 

 

Den enskilde ska ha rätt att välja var man vill bo och det är naturligt-

vis det som ska beaktas. Så länge personen bor kvar i hemmet är det 

inget problem då insatserna inom hemtjänsten kan utökas i sådan om-

fattning att behoven kan anses tillgodosedda. 

 

Befinner sig däremot personen  på kommunens korttidsboende eller på 

sjukhus och inte kan åka hem till den nuvarande bostaden går det inte 

att tacka nej till erbjudandet. 

 

Behoven anses vara tillgodosedda genom erbjudandet om särskilt bo-

ende och beslut om korttidsplats kommer inte att förlängas. 

 

Om någon tillåts tacka nej till erbjudet särskilt boende kan en kort-

tidsplats uppehållas under lång tid och någon som behöver platsen 

bättre får vänta onödigt länge. 

 

Förslag till skrivelse/rutin att lämna till den enskilde i samband med 

ansökan om särskilt boende har upprättats. Där framgår även att man 

har rätt att ställa sig i intern kö till det boende man önskar. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-02-06. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna rutinerna vid erbjudande om särskilt boende, samt 

 

att de skall börja gälla från 2013-03-01. 
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ON § 13  ON/2012:100 - 757 

 

Återtagande av ansökan om ordinarie BBIC-licens samt ansökan 

om fortsatt prövolicens för BBIC___________________________ 

 

Omsorgsnämnden i Storumans kommun återtar ansökan om ordinarie 

BBIC-licens och ansöker om fortsatt prövolicens. 

 

För att uppfylla kraven för ordinarie BBIC-licens återstår att: 

 

Använda samtliga dokument som hör till BBIC, samtal med placerade 

barn och samrådsdokument återstår att börja användas. 

 

Plan för återstående implementering: 

 

Genom att deltaga i FoU Västerbottens förbättringsarbete skall social-

sekreterarna skapa rutiner för att börja använda de återstående doku-

menten vid uppföljning av placerade barn. 

 

BBIC ansvarig kommer att ingå i nytt BBIC nätverk för Västerbotten. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen om återtagande av ansökan om ordinarie 

BBIC-licens samt att ansökan om fortsatt prövolicens inskickats till 

Socialstyrelsen, samt 

 

att prövolicensen har ansökts för tiden 2013-01-20—2013-10-31. 
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ON § 14  ON/2012:62 - 700 

 

Komplettering av delegationsordning 

 

Kompletteringar har gjorts till delegationsordningen för omsorgs-

nämnden, inom socialtjänstlagen, LVU, LVM samt föräldrabalken. 

 

Rättelse av delegationsordningen från 120701, inom ärendegrupp 

11:1, Beslut om anmälan till socialstyrelsen av allvarlig skada eller 

sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Ändrat 

lagrum samt anmärkning/kommentar. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna kompletteringarna och ändringarna i delegationsord-

ningen. 
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ON § 15  ON/2013:10 - 700 

 

Revidering av rutiner för handläggning och dokumentation 

 

Rutiner för handläggning och dokumentation inom vård och omsorg 

presenteras. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta de reviderade rutinerna för handläggning och dokumentation 

inom vård och omsorg. 
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ON § 16   

 

Meddelanden 

 

ON/2012:121  701 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-12-18, § 134 om tillämpnings-

anvisningar – fastställelse av förlorad arbetsinkomst enligt § 6 i gäl-

lande ersättnings-bestämmelser för förtroendevalda. 

 

ON/2010:107  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-11-27, § 123 om revidering 

av bestämmelser om ersättningar m m till kommunalt förtroendevalda 

- § 6 Förlorad arbetsförtjänst. 

 

ON/2012:114  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-11-27, § 121 om upphand-

lingspolicy för Storumans kommun. 

 

ON/2012:44  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-11-27, § 117 om verksam-

hetsplaner 2013. 

 

ON/2012:115  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-11-27, § 116 om budget 

2013-2014. 

 

ON  2012/116  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-11-27, § 114 om delårsrap-

port januari—augusti 2012 – Storumans kommun. 

 

ON/2012:116  706 

Kommunrevisorernas utlåtande 2012-11-13 avseende delårsrapport 

januari-augusti 2012. 

 

ON/2011:66  701 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-02-05, § 26 om slutrapport – 

förankring av ärendehandboken. 

 

ON/2012:121  700 

Reviderade bestämmelser från kommunfullmäktige 2012-11-27,  

§ 123 om ersättningar m m till kommunalt förtroendevalda fr o m 

2011-01-01. 
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ON § 16 forts. 

 

ON/2012:119  730 

Sveriges kommuner och landsting, styrelsens beslut nr 14, 2012-12-14 

– Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård 

och omsorg om de mest sjuka äldre 2013. 

 

ON/2012:118  701 

Sveriges kommuner och landsting, styrelsens beslut nr 15, 2012-12-14 

- Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och lands-

ting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. 

 

ON/2012:120  700 

Sveriges kommuner och landsting, styrelsens beslut nr 16, 2012-12-14 

- Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges kommuner 

och landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet 

inom socialtjänsten. 

 

ON/2012:57  730 

Socialstyrelsens beslut 2012-12-12 om prestationsersättning för att ut-

forma lokala värdighetsgarantier 2012. 

 

ON/2010:44  776 

Återrapportering till Socialstyrelsen av statsbidraget för att förstärka 

de sociala insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Socialstyrelsens beslut 2012-12-12 om klagomål gällande handlägg-

ning av ärende. Dnr 9.2-29002/2011. 

 

Dom 2012-12-12 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

i biståndsärende enligt socialtjänstlagen. Mål nr 598-12 E. 

 

Dom 2012-12-20 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

i ärende om personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Mål nr 799-12. 

 

Dom 2012-12-20 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

av försäkrings-kassans beslut den 4 maj 2012 i ärende om assistanser-

sättning. Mål nr 980-12. 
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ON § 16 forts. 

 

Beslut 2013-01-29 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat be-

slut i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 

2267-12 E. 

 

Dom 2013-02-15 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

i ärende om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS. Mål nr 1571-12. 

 

Dom 2013-02-18 från Lycksele Tingsrätt om skadeståndsyrkande från 

Storumans kommun, omsorgsförvaltningen. Mål nr B 667-12. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 17   

 

Sekretessärende 
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Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 18   

 

Sekretessärende 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 19   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 20   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 21   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 22   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 26 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 23   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 27 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 24   

 

Sekretessärende 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 28 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 25   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 29 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 26   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 30 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 27   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 31 (31)  

   

Omsorgsnämnden 2013-02-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 28   

 

Sekretessärende 

 

 

  

  

 


