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Omsorgsnämnden  2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-06-12, kl 09.15—15.00 

  

Beslutande Patrik Persson (C) §§ 86—89, 96—109 

 Monica Beije (M) 

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Kurt Forsberg (S) tjänstgörande ersättare 

 Lennart Cohen (S) tjänstgörande ersättare 

   

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell 1:e socialsekreterare  

 Ann-Charlotte Reisek MAS, §§ 86--87 

 Anette Liljegren projektkoordinator § 88 

 Kerstin Hamre projektledare Region Västerbotten § 89 

 Christin Lindman samordnare Lycksele kommun § 89 

 Birgit Andersson enhetschef § 90 

 Rune Hägglund ekonomisekreterare § 93 

 Hjördis Holmlund kommunrevisor § 96 

 Solveig Holmner kommunrevisor § 96 

  

    

Utses att justera Kurt Forsberg 

 

Justeringens plats och tid Tärnaby 2013-06-18 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   86 -- 109 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Kurt Forsberg 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2013-06-12  

   

Datum för anslags uppsättande 2013-06-18 Datum för anslags nedtagande 2013-07- 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 86  ON/2012:48 - 701 

 

Information om hemsjukvården  

 

MAS Ann-Charlotte Reisek informerar om hemsjukvården som kom-

munen tar över från landstinget den 1 september 2013. Skatteväxling-

en är 20 öre per skattekrona.  

 

Personal är anställd, vilket innebär 2 sjuksköterskor och 1 arbetstera-

peut som finns för arbetet med hemsjukvården i kommunen. Infor-

mation till de hemsjukvårdspatienter som finns idag, sker via lands-

tingets distriktssköterskor samt särskilt informationsmaterial. 

 

Planeringen fortsätter med arbetet av rutinerna för hemsjukvården, lo-

kalt avtal av läkarmedverkan och tillgång till nationellt patientöversikt 

NPÖ. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen, samt 

 

att fortsätta arbetet med hemsjukvården med den organisation som är 

antagen. Nämnden känner en oro för de långa avstånden det innebär 

med en liten organisation. 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (26)  

   

Omsorgsnämnden 2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 87  ON/2013:16 - 730 

 

Redovisning om avvikelser inom hälso- och sjukvården 

 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar allvarligare avvikelser inom 

hälso- och sjukvård där utredning gjorts och åtgärdats. 

 

Hösten 2012 

 

Läkemedelsförväxling 

Utebliven cpap-behandling 

 

Första halvåret 2013 

 

Brist i vårdkedjan och transport 

Svårighet att få kontakt med sjuksköterska 

Vid flertal tillfällen utebliven Waran-dos. 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks redovisning 130610 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 88  ON/2013:1 - 700 

 

Redovisning av "Tillsammansarbetet" 

 

Projektkoordinator Anette Liljegren, Glesbygdsmedicinskt centrum 

GMC redovisar om Tillsammansarbetet.  

 

Utvärdering har gjorts om samarbetet mellan kommun och landsting 

under tiden 1januari 2006 till 30 juni 2012. Uppdraget har varit att un-

dersöka om målen i uppdragsbeskrivningarna i avtalet mellan kom-

mun och landsting, om att bedriva vård och omsorg i samverkan, har 

uppfyllts.  

 

Måluppfyllelsemodellen enligt Vedung har gjorts genom:  

 Enkäter 

 Intervjuer 

 Statistik från Kolada 

 

Den slutliga rapporten presenteras till hösten. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen, samt  

 

att nämnden konstaterar att samarbetet med landstinget har fungerat 

bra enligt utvärderingen. 
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Omsorgsnämnden 2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 89  ON/2013:1 - 700 

 

Information - Kultur och hälsa för seniorer 

 

Projektledare Kerstin Hamre från Region Västerbotten informerar om 

projektet Kultur för seniorer. 

 

Kulturen har betydelse i vård och omsorg. Forskning visar att kultur är 

en hälsofrämjande och förebyggande faktor. Region Västerbotten har 

därför startat projekt Kultur för seniorer – Kultur och hälsa, och för 

detta har man fått medel från regeringens satsning för att främja kultur 

för äldre. Projektet ska pågå i tre år, 1juni 2012—31 maj 2015, och 

förankras i Västerbottens alla 15 kommuner. Målgruppen är alla invå-

nare i Västerbottens län som är från 65 år och uppåt. 

 

Samordnare Christin Lindman, Lycksele kommun informerar om de-

ras deltagande i projektet. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen, samt 

 

att ärendet tas upp i augusti, då ett beslut skall tas om en eventuell 

överenskommelse med Region Västerbotten. 
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Omsorgsnämnden 2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 90  ON/2013:1 - 700 

 

Information om Sibyllagårdens verksamhet 

 

Enhetschef Birgit Andersson informerar om verksamheten vid  

Sibyllagården, enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling  

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaro/rehabiliteringsarbete 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef Birgit Anderssons redovisning 2013-06-11 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen, samt 

 

att nämnden noterar bekymret med att 75-80 % av de boende vid  

Sibyllagården, är dementa eller har demensliknande symptom vilket 

medför ett stort vårdbehov. 
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Omsorgsnämnden 2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 91  ON/2013:21 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens pro-

tokoll 2013-05-15. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden 2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 92  ON/2013:1 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Boendeplanering. En grupp är tillsatt från kommunen och Fastig-

hets Umluspen  AB, som arbetar med inventering och kartläggning 

över boenden. 

 

 Beläggning i kommunens särskilda boenden 10 juni 2013. 

 

 Avgifter för hemsjukvården, kommer att behandlas i omsorgs-

nämnden i augusti, för beslut i kommunstyrelsen september 2013. 

 

 Pulsen. 

 

Omsorgsnämnden godkänner informationen. 
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Omsorgsnämnden 2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 93  ON/2013:20 - 706 

 

Ekonomisk redovisning maj 2013 

 

Ekonomisekreterare Rune Hägglund redovisar det ekonomiska läget 

för omsorgsnämndens verksamheter. Riktpunkten är 41,66 %. 

 

Blocket IFO, individ- och familjeomsorg: Placeringar barn och unga, 

kontaktpersoner barn och unga ligger över riktpunkten. 

 

Blocket ÄH, äldre- och handikappomsorg: Bemanningsenheten, samt 

alla äldre- och särskilda boenden ligger över riktpunkten, vilket beror 

på semesterlöneskuld som ej är periodiserad. 

 

Blocket LSS-LASS: Placering LSS-bostad utanför kommunen ligger 

över riktpunkten samt semesterlöneskuld. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisekreterare Rune Hägglunds redovisning till och med maj 

2013 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen samt 

 

att nämnden noterar att löneökningarna för Kommunal ligger på 

436 115 kronor. 
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Omsorgsnämnden 2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 94  ON/2012:80 - 706 

 

Åtgärder i syfte att klara omsorgsnämndens budgetmål 

 

I tertialrapporten per sista april prognostiserar omsorgsnämnden  

ett underskott med cirka 3,4 mkr. Vid nämndens sammanträde  

2013-05-15, § 65 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda åtgärder i 

syfte att nedbringa nämndens underskott. 

 

Från förvaltningen föreslås följande åtgärder: 

 

Att inte tillsätta tjänst som administrativ assistent från 24 juni och till 

årets slut. Besparing 146.350 kronor 

 

Endast till viss del under 2013 vikariebesätta socialsekreterartjänst 

under ordinarie befattningshavares föräldraledighet. Besparing 

140.333 kronor 

 

Flyttning av korttidsplatser från Granhöjden till Vikbacka, under sex 

veckor i sommar. Under denna tid har landstinget stängt sina akut-

vårdsplatser. Viss del av personalen kommer under denna tid att ar-

beta på Vikbacka. Nattetid kommer det att finnas två personal vid 

Granhöjden och Stefansgården. Det ingår i avtalet med landstinget att 

det ska finnas en undersköterska tillgänglig och det behövs även 

stundtals två personal på Stefansgården. 

På detta sätt minskas behov av vikarier med 740 timmar.  

Besparing 132. 460 kronor 

 

Totalt cirka 420 000 kronor. 

 

Bemanningsenheten ekonomi är föremål för granskning men det är för 

tidigt att komma med ett eventuellt åtgärdsförslag före sommaren. 

Kommer att redovisas till omsorgsnämnden i augusti. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-06-04. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till åtgärder i syfte att minska nämndens un-

derskott. 

 

Samråd har skett med fackliga organisationer. 
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Omsorgsnämnden 2013-06-12 

 

___________________________________________________________________________________________________________

______  
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ON § 95  ON/2013:48 - 700 

 

Hantering av sithskort 

 

Storumans kommun har beslutat använda elektroniska tjänstekort  

(sithskort) för säker identifiering och elektronisk signering. Med  

sithskort höjs säkerheten avsevärt vid till exempel inloggning i datasy-

stem. 

 

Kortet är dels en tjänstelegitimation identifierar man sig i olika data-

system men även en personlig e-legitimation som går att använda  

privat, till exempel deklarera på nätet. För att använda kortet krävs  

en kortläsare och programvara på datorn. 

 

Inom omsorgsnämndens verksamhet har i nuläget all medicinalperso-

nal, samtliga assistenter, socialsekreterare och enhetschefer sithskort. 

Vid införande av verksamhetssystemet Pulsen Combine behöver även 

omvårdnadspersonalen sithskort. 

 

Kundtjänst ansvarar för administrering av korten.  

 

Sithskort är en personlig värdehandling och det skickas ut en sexsiff-

rig PIN kod till folkbokföringsadressen. Det medföljer även en åtta-

siffrig PUK kod för upplåsning. En ny PUK kod kostar 150 kronor. 

Det finns risk att koder tappas bort och det får anses som försumlighet 

och det borde anses som rimligt att den enskilde själv får bekosta en 

ny PUK kod. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-06-03. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att införskaffande av ny PUK kod ska bekostas av den enskilde. 

 

Samråd har skett med fackliga organisationer.  
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ON § 96  ON/2013:30 - 706 

 

Revisionsrapport för omsorgsnämnden 

 

Som ett led i den årliga granskningen har kommunrevisorerna grans-

kat omsorgsnämndens ansvarsutövande under 2012. Nämndens aktiva 

åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. 

 

Revisorernas bedömning är att omsorgsnämndens ansvarsutövande 

under 2012 inte varit fullt ut tillräckligt. 

 

Bedömningen har gjorts utifrån att nämnden på ett nöjaktigt sätt kan 

visa hur den följer upp och styr det uppdrag den tilldelats. Däremot är 

bedömningen att nämnden inte på tillräckligt sätt analyserar verksam-

hetens resultat och vidtar tillräckliga åtgärder med anledning av mot-

tagen rapportering. 

Inom området uppföljning, rapportering och resultat bör nämnden 

framförallt förbättra målanalysen. 

 

Kommunrevisorerna Hjördis Holmlund och Solveig Holmner deltar 

vid ärendets behandling. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-06-04. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utveckla metoder och verktyg för uppföljning och analys av verk-

samhet och ekonomi, som redovisas för nämnden i december, samt 

 

att nämnden konsekvent i protokoll ska ange åtgärder och när de ska 

utföras. 
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ON § 97  ON/2013:8 - 700 

 

Fördelning av investeringsmedel 2013 

 

Omsorgsnämnden har att fördela 1 000 000 kronor till olika investe-

ringar under 2013. I september ska kommunen ta över hälso-och sjuk-

vård i ordinärt boende från landstinget. Det kommer att krävas utrust-

ning i form av skrivbord, stolar, datorer, telefoner och låsbara skåp 

samt övrig sjukvårdsutrustning. Summan beräknas uppgå till cirka 

350 000 kronor. 

 

I syfte att få en säkrare läkemedels hantering vid våra äldreboenden 

föreslås inköp av ett elektroniskt nyckelhanteringssystem. Det är lås-

bara skåp där varje nyckelposition är låst och larmad. Det går även att 

följa vilken eller vilka som använt respektive nyckel. Förslaget är att 

tre skåp inköps detta år och att de ska användas vid Blåsippan. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-05-31 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att tillstyrka inköp av nödvändig utrustning inför övertagandet av 

hälso- och sjukvård i ordinärt boende till en summa av 350 000 kro-

nor, samt 

 

att tillstyrka inköp av elektroniska nyckelhanteringssystem till en 

summa av 130 000 kronor.  
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ON § 98  ON/2012:90 - 735 

 

Begäran om tilläggsanslag för 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. För närva-

rande bor sju dementa personer vid Vikbacka. 

 

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. 
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Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-06-04 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att begära tilläggsanslag hos kommunstyrelsen med 1 100 000 kronor 

för iordningsställande av demensavdelning på Vikbacka. 
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ON § 99  ON/2012:100 - 757 

 

Ansökan om ordinarie BBIC-licens 

 

BBIC (barn behov i centrum) är en av Socialstyrelsen utarbetad nat-

ionell modell för barnutredning och uppföljning av insatser för barn. 

BBIC skall förbättra barnutredningar och uppföljningar och modellen 

bygger på grundprinciperna:  

 

 barn och unga i centrum  

 teoretiska utgångspunkter  

 likvärdiga möjligheter för alla barn 

 samarbete med barn och deras familjer 

 samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av 

insatser 

 identifiera resurser och brister 

 insatser under utredningens gång 

 utredning som utgångspunkt för planering och uppföljning av insat-

ser 

 kunskap och beprövad erfarenhet 

 

Individ- och familjeomsorgen har haft prövolicens för BBIC sedan ja-

nuari 2009, under de år som gått har modellen implementerats. Im-

plementeringen har bestått i utbildning av handläggare, inköp av 

BBIC-modulen till journalsystemet, information om BBIC till sam-

verkanspartners. 

 

Beredande organs förslag 

1:e socialsekreterare Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2013-05-24. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att ansöka hos Socialstyrelsen om ordinarie BBIC-licens från och med 

november 2013. 
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ON § 100  ON/2013:50 - 730 

 

Antagande av dokumentation i verkställighet inom vård och  

omsorg_____________________________________________ 

 

Omsorgsnämnden skall säkerställa att genomförandet av beslut om  

insatser enligt socialtjänstlagen dokumenteras fortlöpande och att 

dokumentationen utvisar beslut och åtgärder som vidtas i ärendet  

samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. 

 

Förvaltningen har utarbetat rutiner för dokumentation i verkställighet 

enligt socialtjänstlagen 

 

Dokumentationen ska vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. 

Tillräcklig – innebär att dokumentationen ska ge nödvändig informat-

ion om viktiga aktiviteter och händelser som kommer att påverka den 

enskilde. 

 

Väsentlig – innebär att informationen inte ska vara onödigt detaljerad 

ex. inte innehålla dagliga rutiner utan det som avviker från det nor-

mala. 

 

Korrekt – innebär krav på den enskildes integritet, d.v.s. att anteck-

ningarna ska vara sakliga och inte innehålla ovidkommande omdömen 

av allmänt nedsättande eller kränkande karaktär. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-06-04 

Förslag till rutiner dokumentation i verkställighet inom vård och om-

sorg 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till rutiner för dokumentation i verkstäl-

lighet inom vård och omsorg. 
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ON § 101  ON/2013:43 - 735 

 

Iordningställande av utemiljön vid Granhöjden 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2013-05-15 § 73 ställdes frågan 

till fastighetsbolaget Umluspen AB om det finns medel avsatta för 

iordningställande av utemiljön vid Granhöjden i Tärnaby.  

 

Det har gjorts en kartläggning/projektering av utemiljön vid Granhöj-

den och det finns ett förslag till åtgärder. Under 2014 finns inga medel 

avsatta för detta ändamål. 

 

Nämnden anser det är viktigt att det tillskapas en promenadslinga re-

dan i sommar. De föreslår att Umluspen använder de medel, 150 000 

kronor som är avsatta för utredning av lokaler vid Vikbacka och Si-

byllagården. Motivet till detta är att det pågår en omfattande boende-

utredning som ska utmynna i en bostadsförsörjningsplan. Det är rim-

ligt att invänta resultatet av denna utredning och därefter fatta beslut 

om nödvändiga åtgärder vid kommunens äldreboenden. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-06-14 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att hos fastighetsbolaget Umluspen AB begära att 150 000 kronor, 

omfördelas från utredning av lokaler vid Vikbacka och Sibyllagården 

till att användas för förbättring av utemiljön vid Granhöjden, samt 

 

att om det krävs ytterligare medel ska frågan avgöras av omsorgs-

nämndens arbetsutskott. 
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ON § 102   

 

Meddelanden 

 

ON/2012:63  730 

Beslut 2013-05-22 från Socialstyrelsen äldreuppdragets verksamhets-

tillsyn vintern 2012 vid hemtjänsten i Storumans kommun och Tär-

naby sjukstuga, Västerbottens läns landsting. Dnr 9.1-31236/2012. 

 

ON/2013:44  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-04-25 § 37 om verksamhets-

berättelser 2012. 

 

ON/2013:45  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-04-25 § 51 om plan för ökad 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning och funktionshin-

der 2013—2015. 

 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Dom 2013-06-03 från Lycksele tingsrätt i umgängesärende med barn. 

Mål nr T 277-13. 

 

Dom 2013-06-04 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut. 

Laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen (1991:900). Mål nr 

530-13. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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Sekretessärende 
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