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Omsorgsnämnden  2013-03-13 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2013-03-13, kl 09.00—14.45. 

 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 

 Rune Hägglund ekonomisekreterare § 34  

 Ann-Charlotte Reisek MAS §§ 29, 44 

 Lena Carlsson enhetschef § 30 

 Jill Nilsen enhetschef § 31 

  

 

 

 

 

    

Utses att justera Monica Beije 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2013-03-20 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   29 -- 51 

 May-Louise Nilsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Monica Beije 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2013-03-13  

   

Datum för anslags uppsättande 2013-03-20 Datum för anslags nedtagande 2013-04-11 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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ON § 29  ON/2013:16 – 730 

 

Redogörelse av den årliga kvalitetsmätningen inom särskilda  

boenden samt patientsäkerhetsberättelsen 2012____________ 

 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar från den årliga kvalitetsmät-

ningen inom särskilda boenden. Den genomfördes under vecka 46, 

2012 med 147 brukare inom följande områden: 

 Sjukdomsgrupper 

 Skydds- och begränsningsåtgärder 

 Trycksår 

 Apodos 

 

Avvikelser, jämförelse 2010—2012: 

 Fall 

 Utebliven dos i förhållande till totala läkemedelsavvikelser  

 

Föreligger förslag till patientsäkerhetsberättelse för 2012. 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reisek kvalitetsmätning  

Förslag till Patientsäkerhetsberättelse för 2012 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av kvalitetsmätningen 

 

att understryka vikten av tillskapande av demenssjuksköterska 

 

att godkänna upprättat förslag till patientsäkerhetsberättelse, samt 

 

att uppmana förvaltningen att aktivt arbeta med förbättringsarbetet 

avseende kvalitéten. 
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ON § 30  ON/2013:1 - 700 

 

Redovisning av förebyggande hembesök 75-åringar 

 

Enhetschef Lena Carlsson redovisar från förebyggande hembesök  

75-åringar. 

 

Beredande organs förslag 

Redovisning av förebyggande hembesök 75-åringar 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen, samt 

 

att överlämna resultatet av hembesöken till folkhälsorådet för vidare 

åtgärder. 
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ON § 31  ON/2013:1 - 700 

 

Information om hemtjänstens verksamhet i Storuman 

 

Enhetschef Jill Nilsen informerar om hemtjänstens verksamhet i Sto-

ruman-området, enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse. Personalförändringar i sam-

band med införande av LOV diskuteras. 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaro 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 32  ON/2013:21 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll  2013-02-20. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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ON § 33  ON/2013:1 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Tillsättning av enhetschef för Blåsippan är klar. Tjänsten har erbju-

dits Emmelie Sharifi Sörensson. Samråd har skett och facken är 

eniga med arbetsgivaren. 

 

 Preliminär kostnadsbudget för införandet av Pulsen Combine har 

utarbetats tillsammans med Norsjö, Malå och Sorsele. Total utbild-

ningskostnad för alla kommuner uppgår till 924 400 kronor. Kost-

nad för varje kommun om vi delar lika 231 100 kronor. Uppstarts-

avgift är 400 000 kronor och licensavgift är 400 000 kronor/år. 

Tillkommer licensavgift för Procapita under ett år cirka 

600 000kronor. När budgeten är fastställd måste pengarna äskas 

från fullmäktige.  

 

 Verksamhetsplanering. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att med anledning av verksamhetsplaneringsarbetet, ha ett extra 

nämndssammanträde istället för arbetsutskottet den 17 april 2013. 
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ON § 34  ON/2013:20 - 706 

 

Ekonomisk redovisning för februari 2013 

 

Ekonomisekreterare Rune Hägglund redovisar det ekonomiska läget 

för omsorgsnämndens verksamheter till och med februari månad. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 35  ON/2013:12 - 709 

 

Kvalitetsredovisning klagomål och synpunkter 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar inkomna klagomål och syn-

punkter som inkommit under perioden 2012-10-25—2013-03-13. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen samt 

 

att nämnden beklagar att klaganden upplever otrygghet, men att det 

inte är möjligt att inrätta nattpatrull i hela kommunen. 
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ON § 36  ON/2012:63 - 730 

 

Redovisning till Socialstyrelsen av vidtagna åtgärder med anled-

ning av verksamhetstillsyn i Tärnaby. Dnr 9.1-31236/2012._____ 

 

Den 28-29 augusti 2012 genomförde Socialstyrelsen en verksamhets-

tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och 7 kap 1 §  

patientsäkerhetslagen (2010:659). 

 

I beslutet uppmanas omsorgsnämnden i Storumans kommun och Väs-

terbottens läns landsting att vidta ett antal åtgärder. 

 

Förslag på yttrande till Socialstyrelsen över vidtagna åtgärder present-

eras vid sammanträdet. 

 

Beredande organs förslag 

Förslag på yttrande till Socialstyrelsen 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat yttrande, samt 

 

att översända yttrandet till Socialstyrelsen. 
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ON § 37  ON/2010:136 - 770 

 

GMC - Hälsans hus 

 

Storumans kommun och Västerbottens läns landsting har en lång  

tradition av samverkan inom vård- och omsorgsområdet. I arbetet med 

det som kallas ”Tillsammansprojektet” har huvudmännen kunnat kon-

statera att det kommer att krävas mer genomgripande samordning av 

verksamheterna, för att de gemensamma insatserna ska kunna klara de 

demografiska och vårdmässiga utmaningar som väntar. 

 

Inriktningsbeslut har tagits i omsorgsnämnden, 2010-12-16 § 191 och 

i kommunstyrelsen 2011-02-15 § 21 att genomföra en om- och till-

byggnad av sjukstugan. Avsikten var att främja utveckling ett gles-

bygdsmedicinska centrum och ett ”Hälsans hus” i Storuman. 

 

Utredningsarbete har pågått och nu finns ett förslag för politiken att ta 

ställning till. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-03-04 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att meddela kommunstyrelsen följande: 

 

Omsorgsnämnden anser att det är viktigt med en god hälso- och sjuk-

vård till samtliga medborgare i kommunen och har förståelse för 

landstingets behov av moderna och anpassade lokaler.  

 

En om- och tillbyggnad av sjukstugan Backen innebär lokalmässigt 

ingen större förändring för kommunens verksamhet. Av kostnadsskäl 

blir det inte någon flyttning av socialkontoret till sjukstugan. Lokaly-

torna som kommunen kommer att nyttja efter en om- och tillbyggnad 

är mindre men hyran ökar från 1 092 000 kronor till 2 047 736 kronor.  

 

Omsorgsnämnden kan inte tillstyrka en ombyggnad med de kost-

nadsmässiga konsekvenser det innebär. Det är inte möjligt att använda 

resurser till en ökad hyreskostnad när verksamheten redan tidigare är 

underfinansierad. 
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ON § 38  ON/2012:37 - 730 

 

Ledningssystem för kvalitet 

 

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Dessa trädde i kraft den 1 januari 2012 och är tillämpliga inom hälso- 

och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt inom verksamhet enligt la-

gen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

 

De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett syste-

matiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren 

eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som 

ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 

 

Enligt omsorgsnämndens beslut 2012-04-25 § 37 ska ett ledningssy-

stem för kvalitet som motsvarar krav enligt SOSFS 2011:9 införas. 

Förvaltningen gavs i uppdrag att återkomma med förslag till lednings-

system. 

 

Ett förslag till ledningssystem har utarbetats och systemet innehåller 

de aktiviteter som krävs för att uppnå bästa möjliga kvalitet för de 

olika verksamhetsgrenarna. Kvalitetssystemet bygger på olika delar 

som samverkar för att nå sitt syfte.   

       

Modellen för ett systematiskt kvalitetsarbete visualiserar hur olika ak-

tiviteter förhåller sig till varandra indelade i fyra olika nivåer.  

 

Inom varje nivå finns roller med olika ansvar. Förutom att tydliggöra 

ansvar framgår olika rollers spelplan och uppgift. Alla roller är nöd-

vändiga för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.  

 

Dokumentet innehåller avslutningsvis en sammanställning av de ruti-

ner och riktlinjer som ingår i ledningssystemet. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-02-28 

Förslag till ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till ledningssystem enligt SOSFS 

2011:9.  
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ON § 39  ON/2011:71 - 700 

 

Revidering av internkontrollplan inom omsorgsnämndens  

Ansvarsområde____________________________________ 

 

Omsorgsnämnden antog 2011-09-28 §117 förslag till internkontroll-

plan. Följande processer/granskningsområden beaktades som största 

riskerna och av stor väsentlighet. 

 

Budgetuppföljning, leverantörsfakturor, handkassor, delegationsord-

ning samt fel och brister och rättssäkerhet. 

 

Internkontrollplanen bör kompletteras med följande områden: 

 

Attestreglemente, avtal, kundfakturor, kontroll av löneutbetalningar 

samt återkrav moms. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-02-28 

Internkontrollplan 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa internkontrollplanen med ovan angivna kompletteringar. 
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ON § 40  ON/2013:14 - 700 

 

Arkivansvarig för omsorgsnämnden 

 

Vården av de kommunala arkiven regleras huvudsakligen i arkivlagen 

(SFS 1990:782) och arkiv förordningen (SFS 1991:446). Kommun-

fullmäktige har dessutom antagit ett arkivreglemente som närmare  

beskriver hur arkivverksamheten ska skötas. Nu gällande arkivregle-

mente antogs 2007-04-24 § 58. Arkivansvariga ska utses i nämnder, 

styrelser och majoritetsägda bolag. Dessa ska i sin tur utse arkivredo-

görare som ska erbjudas lämplig utbildning för uppgiften. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-02-28. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utse socialchefen som arkivansvarig inom omsorgsförvaltningen. 
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ON § 41  ON/2013:17 - 771 

 

Reviderade riktlinjer för psykiatrisamordnare 

 

I varje kommun skall det finnas en psykiatrisamordnare. I de större 

kommunerna är detta uppdrag egna tjänster och i småkommunerna in-

går uppdraget som en del av en tjänst i Storumans kommun ingår upp-

draget som psykiatrisamordnare i 1:e socialsekreterarens uppdrag. 

 

I inlandet finns en samverkansgrupp för psykiatrisamordnarna kallad 

PAUS. Gruppen har reviderat uppdragsbeskrivningen för vad som in-

går i psykiatrisamordnarens roll. Detta har gjorts utifrån att uppdraget 

upplevts alltför omfattande och svårt att leva upp till. 

 

Målgruppen för psykiatrisamordnarens uppdrag är personer med  

psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom, över 18 år. 

Personer med psykisk sjukdom och/eller psykisk funktionsnedsättning 

är inkluderade i målgruppen. Personer med enbart demens, missbruk  

eller utvecklingsstörning är exkluderade från målgruppen. 

 

Psykiatrisamordnaren har en samordnande och samverkanderoll enligt 

upprättat förslag. 

 

I uppdraget som psykiatrisamordnare ingår inte att ansvara för samt-

liga individärenden tillhörande målgruppen, ha personalansvar eller 

vara ansvarig för att bevaka statliga projektmedel. 

 

Beredande organs förslag 

1:e socialsekreterare Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2013-03-01. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta de reviderade riktlinjerna för psykiatrisamordnaren. 
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ON § 42   

 

Meddelanden 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Dom 2013-02-11 från Lycksele Tingsrätt om äktenskapsskillnad  

mellan parterna. Mål nr T 403-12. Domen har vunnit laga kraft  

2013-03-08. 

 

Protokoll 2013-02-28 från Lycksele Tingsrätt beträffande vårdnad om 

barn; nu fråga om avskrivning. Aktbilaga 19. Mål nr T 669-12. 

 

Dom 2013-02-28 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Mål nr 1765-12. 

 

Dom 2013-03-01 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

i ärendet beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; familjehems-

placering. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 43   

 

Sekretessärende 
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ON § 44   

 

Sekretessärende 
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ON § 45   

 

Sekretessärende 
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ON § 46   

 

Sekretessärende 
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ON § 47   

 

Sekretessärende 
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ON § 48   

 

Sekretessärende 
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ON § 49   

 

Sekretessärende 
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ON § 50   

 

Sekretessärende 
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ON § 51   

 

Sekretessärende 

 

 

  

  

 


