
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (27)  

 

Omsorgsnämnden  2013-05-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

  

 
 

Plats och tid Samlingslokalen, Vikbacka, Tärnaby 2013-05-15, kl 08.45—15.15 

  

Beslutande Patrik Persson (C) 

 Monica Beije (M) 

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

  

  

  

  

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

   

  

 

  

  

 

    

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2013-05-22 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   60 -- 84 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2013-05-15  

   

Datum för anslags uppsättande 2013-05-22 Datum för anslags nedtagande 2013-06-13 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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ON § 60  ON/2013:1 - 700 

 

Information om verksamheten på Vikbacka och hemtjänsten i 

Tärnaområdet________________________________________ 

 

Enhetschef Ann-Christin Linder informerar om verksamheten vid 

Vikbacka och hemtjänsten i Tärnaområdet, enligt omsorgsnämndens 

tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaro 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef Ann-Christin Linders redovisning 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 61  ON/2013:1 - 700 

 

Information om verksamheten på Granhöjden, Stefansgården  

och biståndshandläggningen av hemtjänsten i Tärnaområdet 

 

Enhetschef Monica Ek informerar om verksamheten vid Granhöjden, 

Stefansgården samt biståndshandläggningen av hemtjänsten Tärnaom-

rådet, enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaro 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef Monica Eks redovisning 2013-05-15 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 62  ON/2013:21 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens pro-

tokoll 2013-04-17. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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ON § 63  ON/2013:1 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Löneöversyn 2013. Målet är att alla ska få sin nya lön vid löneutbe-

talning i juni. SSR och Vision är garanterade 2,6 % på kollektivet 

och Kommunal 2,2 %. 

 

 Personalfrågor. Administrativ assistent Eva Andersson har fått an-

ställning vid ekonomikontoret från och med 24 juni 2013. Social-

sekreterare Ingela Karlsson Laketa ska vara föräldraledig från au-

gusti och ett år framåt. 

 

 Pulsen. Det finns nu projektledare i samtliga fyra kommuner, Sor-

sele, Malå, Norsjö och Storuman. Gemensam projektplan håller på 

att upprättas och ett förslag till lokal plan kommer att presenteras 

vid omsorgsnämndens sammanträde i juni. 

 

 Information från Rikspolisstyrelsen angående information i belast-

ningsregistret. 

 

 Beläggning på särskilda boenden 10 april 2013. 

 

 Hemsjukvården. Nämnden skall få mer information vid juni-

sammanträdet av MAS Ann-Charlotte Reisek. 

 

 Tillsammansarbetet. Nämnden skall få mer information vid juni-

sammanträdet av projektledare Anette Liljegren. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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ON § 64  ON/2012:80 - 706 

 

Förändring av intäktsbudget och driftbudget 2013 på grund av  

Internhyror___________________________________________ 

 

För att underlätta uppföljningen av budget och utfall föreslås föränd-

ringar i intäkts- och driftbudget för verksamheterna 5111 Vikbacka, 

5112 Sibyllagården, 5113 Tranan och 5142 Dagcenter. Nettokost-

nadsbudgeten för respektive verksamhet kommer dock att vara oför-

ändrad. 

 

Totala intäkts- och driftbudgeten för omsorgsnämnden kommer också 

att förändras, trots denna förändring kommer nämndens nettokost-

nadsram att vara oförändrad 136 742 600 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisekreterare Rune Hägglunds tjänsteutlåtande 2013-05-13 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att den totala intäktsbudgeten ändras till 19 269 000 kronor och den 

totala kostnadsbudgeten ändras till 156 011 600 kronor 

 

att intäktsbudget för verksamhet 5111 Vikbacka ändras till 60 000 

kronor och att driftbudget för verksamhet 5111 Vikbacka ändras till 

885 400 kronor 

 

att intäktsbudget för verksamhet 5112 Sibylla ändras till 168 000 kro-

nor och att driftbudget för verksamhet 5112 Sibylla ändras till 

1 176 900 kronor 

 

att intäktsbudget för verksamhet 5113 Tranan ändras till 170 000 kro-

nor och att driftbudget för verksamhet 5113 Tranan ändras till 

1 220 400 kronor 

 

att intäktsbudget för verksamhet 5142 Dagcenter ändras till 160 000 

kronor och att driftbudget för verksamhet 5142 Dagcenter ändras till 

620 000 kronor. 
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ON § 65  ON/2013:20 - 706 

 

Delårsbokslut januari--april 2013 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om den ekonomiska redo-

visningen, samt delårsrapporten januari—april 2013. 

 

Prognosen visar på ett sämre resultat i år än i fjol, - 3 492 000 kronor. 

Underskottet beror i huvudsak på placeringar av barn och unga inom 

IFO. Inom äldre- och handikappomsorgen är det bemanningsenheten, 

utskrivningsklara och LSS gruppbostad för vuxen som redovisar bud-

getöverskridanden. 

 

Beredande organs förslag 

Tertialrapport januari-april 2013 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till omsorgsförvaltningen analysera och komma med  

åtgärdsförslag på det prognostiserade underskottet 

 

att analysarbetet och åtgärdsförslagen presenteras vid junisamman-

trädet, samt 

 

att godkänna tertialrapporten och skicka den till kommunstyrelsen. 
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ON § 66  ON/2013:37 - 750 

 

Remiss - Integrationsplan för Storumans kommun 

 

Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet för inhämtande av 

synpunkter på planen från nämnder och styrelser i kommunens 

helägda bolag. Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 

2013-05-28. 

 

Förslag till integrationsplan redovisas. Förslag till yttrande presente-

ras. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-05-13 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att efter vissa justeringar godkänna upprättat yttrande som skickas till 

kommunstyrelsen. 
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ON § 67  ON/2013:34 - 750 

 

Organisationsförändring från 1:e socialsekreterare till IFO-chef 

 

1:e socialsekreterare har en arbetsledande funktion för övriga social-

sekreterare inom det som rör myndighetsutövning. Är medhandläg-

gare i svåra ärenden. Företräder IFO i domstolsförhandlingar och an-

svarar för kommunens POSOM grupp. Har även en arbetsledande 

funktion för kommunens öppenpsykiatri. I uppdraget ingår inte budge-

tansvar mot nämnd, inte ett personalansvar avseende löner, arbetstider 

eller ledigheter. Har inte det arbetsmiljöansvar som arbetsgivaren har. 

 

I uppdraget som IFO-chef ingår det som tidigare angetts samt arbets-

givaransvar avseende arbetsmiljö och ekonomi för socialsekreterarna 

och personal vid vändpunkten, totalt 10 personer. 

 

Avsikten med förändringen är att uppdraget som IFO-chef är tydligare 

och det innefattar all arbetsledning. En chef som finns närmare med-

arbetarna innebär många fördelar. Den personen har större möjligheter 

att under medarbetarsamtalen kunna bedöma medarbetarnas presta-

tioner. 

 

Det blir inget ytterligare tjänsteutrymme utan nuvarande 1:e socialsek-

reterare anställs som IFO-chef. 

 

Förändringen föreslås träda i kraft första september 2013. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-04-25. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till organisationsförändring, samt 

  

att från och med första september konverteras tjänsten som 1:e social-

sekreterare till IFO-chef. 
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ON § 68  ON/2013:24 - 730 

 

Verksamhetsplan 2013 för MAS i inlandskommunerna i  

Västerbotten_____________________________________ 

 

MAS i Västerbottens 8 inlandskommuner har under många år arbetat 

tillsammans. Vi har gemensamma månadsträffar och arbetar fram en 

gemensam verksamhetsplan årligen för hälso- och sjukvården i dessa 

kommuner. Verksamhetsplanen innehåller mål, syfte och aktivitets-

plan. 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2013-04-02 

Verksamhetsplan 2013 för MAS i AC län 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta verksamhetsplan 2013 för Medicinskt ansvariga sjuksköters-

kor (MAS) i Västerbottens inland. 
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ON § 69  ON/2013:36 - 770 

 

Registrering av varaktigt beslutsoförmögna i nationella kvalitets-

register_________________________________________________ 

 

Datainspektionen anser att det inte finns lagstöd för att registrera var-

aktigt beslutsoförmögna i de nationella kvalitetsregistren, Senior 

Alert, BPSD-registret om personen inte har legal företrädare. Umeå 

som var en av de kommuner som granskades har överklagat och fort-

sätter registrera som tidigare. 

 

Vi har använt rutinen som funnits utlagd på SKL, vi har använt punkt 

3 när personen varit beslutsoförmögen. Denna rutin är borttagen från 

SKL:s webbplattform. 

 

När det gäller prestationsersättningen som utgår efter registrering har 

en justering gjorts, man kan lämna in uppgifter över antalet beslutso-

förmögna personer som erhållit en riskbedömning utan registrering i 

registret under förutsättning att denna fått insatta åtgärder som är do-

kumenterade i journalen. Då finns möjlighet att få prestationsersätt-

ning om man uppnår de uppsatta målet 90 %. Liknande möjlighet 

även för BPSD-registret. 

 

Vi har två möjligheter: 

 Fortsätta registrera som tidigare, likt Umeå. 

 Endast registrera de som har legal företrädare. 

 

Konsekvens om man väljer: 

1. Olagliga, kan motiveras med att egentligen tycker Datainspektion-

en att det borde vara möjligt att som närstående svar för detta, men 

just nu finns inget lagstöd. 

2. Risk för att det är svårt att motivera personalen att börja registrera 

igen, det finns ett visst motstånd redan nu, men vi är lagliga och för-

hoppningsvis ändras lagen inom snar framtid. Någon måste göra in-

rapportering och journalgranskning i höst, vilket blir ett extra jobb. 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2013-04-26. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fortsätta med registreringen av varaktigt beslutoförmögna i nation-

ella kvalitetsregister som tidigare, likt Umeå kommun. 
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ON § 70  ON/2012:40 - 730 

 

Information och diskussion om äldreboenden i Storumans  

kommun__________________________________________ 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om den rådande situa-

tionen vid kommunens äldreboenden. I kommunens äldreboenden  

bor många äldre dementa samt med demenssymptom, som är i behov 

av anpassat demensboende.  

 

Befolkningen blir allt äldre och i framtiden blir behoven större efter 

anpassade boenden. 

 

Nämnden diskuterar framtida frågor och lösningar, både kort- och 

långsiktigt. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att snarast öppna Fjällvråken som demensboende på Vikbacka 

 

att för att kunna göra detta, begära hos kommunfullmäktige tilläggs-

anslag 1,1 miljoner 2014, samt 

 

att uppdra till omsorgsförvaltningen att utreda så att tillskapande av 

nya demensplatser ska kunna ske i hela kommunen.Redovisas vid 

nämndssammanträdet i oktober 2013. 
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ON § 71  ON/2013:40 - 700 

 

Verksamhetsplan 2014 för omsorgsnämnden 

 

Förslag till verksamhetsplan 2014 för omsorgsnämnden presenteras. 

Vid genomgången görs vissa justeringar. 

 

Beredande organs förslag 

Förslag till verksamhetsplan 2014 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2014, som efter vissa ju-

steringar skickas till kommunstyrelsen. 
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ON § 72  ON/2013:42 - 700 

 

Konferensen Aktuell Socialpolitik i Älvsbyn 28--30 maj 2013 

 

Kommunförbundet Norrbotten har inbjudit socialchefer och social-

nämndspresidier välkomna till den årliga konferensen Aktuell social-

politik som i år är i Älvsbyn. Konferensen är 28—30 maj 2013. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anmäla ordföranden och vice ordföranden till deltagande i konfe-

rensen i Älvsbyn. 
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ON § 73  ON/2013:43 - 735 

 

Iordningsställande av utemiljön vid Granhöjden i Tärnaby 

 

Fastighets AB Umluspen, både äger och förvaltar boende för äldre  

och personer med funktionsnedsättning. Det finns inom Storumans 

kommun åtta fastigheter med olika boendeformer där utemiljön är i 

behov av uppgraderingar. 

 

De har påbörjat en kartläggning av möjligheterna för att skapa ute-

miljöer som uppfyller de krav som man kan ställa på en väl funge-

rande utemiljö. 

 

Redovisning och samverkan ska ha skett under våren 2012, vilket 

möjliggjort att vissa åtgärder kunnat påbörjas under sommaren 2012. 

 

Omsorgsnämnden ställer nu frågan om medel finns avsatta hos fastig-

hetsbolaget till att iordningsställa en fungerande utemiljö vid Gran-

höjden i Tärnaby. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att ansöka om medel som är avsatta av Fastighets AB Umluspen, till 

iordningsställande av utemiljön vid äldreboendet Granhöjden i Tär-

naby. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (27)  

   

Omsorgsnämnden 2013-05-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

  

ON § 74   

 

Meddelanden 

 

ON/2013:28  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-02-26, § 17 om ombudgete-

ring av investeringsmedel från 2012 till 2013. 

 

ON/2013:26  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-02-26, § 18 om strategisk 

plan 2014—2020. 

 

ON/2013:29  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-02-26, § 19 om dialog och 

delaktighet – kommunikationsprogram för Storumans kommun. 

 

ON/2013:35  700 

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg som blir ny till-

synsmyndighet 1 juni 2013. 

 

ON/2013:23  775 

Arbetsmiljöverkets föranmälan av inspektion 2013-04-10 på Oasens 

HVB-hem. 

 

ON/2013:31  701 

Beslut 2013-03-17 från Länsstyrelsen i Västerbottens län om utbetal-

ning av statsbidrag för personligt ombud till Storumans kommun 

2013. 

 

ON/2013:10  700 

Beslut 2013-03-18 från Socialstyrelsen om klagomål från enskild gäl-

lande handläggning av särskilt boende Storumans kommun.  

Dnr 9.2-34633/2012. 

 

ON/2011:57  730 

Beslut 2013-03-27 från Socialstyrelsen om statsbidraget omvårdnads-

lyftet 2013. Dnr 12889/2013. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Dom 2013-03-14 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Mål nr T 106-13. 
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Dom 2013-03-14 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Mål T 89-13. 

 

Dom 2013-03-14 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

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

Mål nr 2440-12. 

 

Beslut 2013-03-19 från Kammarrätten i Sundsvall om överklagat av-

görande i förvaltningsrätten i Umeås beslut den 8 februari 2013 i mål 

nr 104-13. Saken: Avvisad talan; fråga om prövningstillstånd, ansökan 

om återställande av försutten tid. Mål nr 477-13, 676-13. 

 

Dom 2013-04-23 från Förvaltningsrätten i Umeå om beredande av 

vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga – LVU. Mål nr 456-13. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 75   

 

Sekretessärende 
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ON § 76 

 

Sekretessärende 
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ON § 77 

 

Sekretessärende
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ON § 78 

 

Sekretessärende 
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ON § 79 

 

Sekretessärende 
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ON § 80 

 

Sekretessärende 
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ON § 81 

 

Sekretessärende 
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ON § 82 

 

Sekretessärende 
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ON § 83  

 

Sekretessärende 
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ON § 84 

 

Sekretessärende 

  

 

 

 

  

  

 


