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Omsorgsnämnden  2013-08-21 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-08-21, kl 09.00—14.45 

  

Beslutande Patrik Persson (C)  

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Erold Westman (KL) tjänstgörande ersättare 

 Lennart Cohen (S) tjänstgörande ersättare §§ 110—127, 129--141 

   

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell 1:e socialsekreterare  

 Rune Hägglund ekonomisekreterare § 114 

 Solveig Öjebrant familjerådgivare § 111 

 Lena Carlsson enhetschef § 112 

 Anna Kroik vik enhetschef § 112 

  

  

 

    

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2013-08-28 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   110 -- 141 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2013-08-21  

   

Datum för anslags uppsättande 2013-08-28 Datum för anslags nedtagande 2013-09-19 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2013-08-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

  

 

ON § 110  ON/2013:21 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens pro-

tokoll 2013-06-12. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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ON § 111  ON/2013:1 - 700 

 

Information om familjerådgivning 

 

Omsorgsnämnden har anställt socionom Solveig Öjebrant, Lycksele 

som familjerådgivare i Storumans kommun. Familjerådgivning är en 

lagstiftad verksamhet, som skall erbjudas i kommunerna.  

 

Sorsele, Arvidsjaur, Arjeplog och Dorotea kommuner har samarbetat 

så att en anställning som familjerådgivare kunnat göras, i första hand 

för 6 månader. Storumans kommuns del är 20 % motsvarande 1 dag 

per vecka.  

 

Sedan 15 april 2013 har familjerådgivaren haft 9 olika ärenden i 

kommunen, som kan vara bland annat relationsproblem, samarbets-

samtal samt samtal för att stärka föräldrarollen. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
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ON § 112  ON/2013:1 - 700 

 

Redovisning av särskilda omsorgen 

 

Enhetscheferna Lena Carlsson och Anna Kroik redovisar verksam- 

heterna för särskilda omsorgen i Storuman och Stensele. Inom sär-

skilda omsorgen finns tre gruppboenden Rallaren, Vallnäsvägen, 

Prästkragen samt verksamheten vid Dagcenter. Redovisning sker en-

ligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaro/rehabiliteringsarbete 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Rapport över Vallnäsvägen, Rallaren och Dagcenter – Lena Carlsson 

Rapport över Prästkragen – Anna Kroik 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningarna, där man ser att man har små enheter 

med liten personalomsättning. Delaktighet att lägga upp sin arbetstid 

via Time Care samt att en lägenhet är ledig på Vallnäsvägen. 
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ON § 113  ON/2013:1 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Beläggning i kommunens särskilda boenden 10 augusti 2013. 

 

 Pulsen Combine. Umeå kommun har avbrutit avtalet, vilket har 

medfört att även Storumans kommun med flera inlandskommuner 

som haft optionsavtal med Umeå kommun, avslutat samarbetet med 

Pulsen. 

 

 Hemsjukvården startar 1 september 2013. Hjälpmedelsavtalet är 

inte klart. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen. 
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ON § 114  ON/2013:20 - 706 

 

Budgetredovisning juli 2013 

 

Ekonomisekreterare Rune Hägglund redovisar det ekonomiska läget 

för omsorgsnämndens verksamhet. Riktpunkten är 58,33 %.  

 

Prognosen visar på – 3 442 027 kronor. Underskottet beror i huvudsak 

på placeringar av barn och unga samt placeringar missbruksvård för 

vuxna. LSS-bostad för vuxen bidrar till underskottet inom LSS-

blocket. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen, där man konstaterar att merparten av un-

derskottet beror på placeringar för barn och vuxna. 
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ON § 115  ON/2013:46 - 730 

 

Remiss om medborgarförslag - avskaffande av delade turer inom 

Storumans kommun______________________________________ 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-18 behandlades ett 

medborgarförslag där föreslagsställarna föreslår att Storumans kom-

mun ska ha som mål att inom en treårsperiod ska alla delade turer vara 

bortarbetade. 

 

Inom omsorgsnämndens område förekommer delade turer vid alla 

verksamheter inom äldreomsorgen. Det vanligaste är en till två delade 

turer på fyra veckor. Det kan se olika ut beroende på hur man lägger 

schemaperioderna vid respektive enhet. 

 

På Äldreboendet Tranan har varje personal två delade turer under en 

fyra veckors period. En på vardag och en på helgen. Om alla delade 

turer ska avskaffas krävs nio personal med sysselsättningsgrader vari-

erande från 0.32 till 0.43. För avskaffande av delade turer enbart på 

vardagen krävs två 0.75 tjänster. 

 

Det är likartade förhållanden vid övriga äldreboenden med den skill-

naden att det inte är alla som behöver lägga delade turer på vardagen. 

Det skulle behövas tre till fyra personal per enhet med 0.33 tjänstgö-

ringsgrad för att avskaffa alla delade turer. 

 

Inom hemtjänst i ordinärt boende förekommer också delade turer. 

Kommunen har infört LOV och det innebär att det finns en beställare 

och en utförarfunktion för hemtjänst. Det är inte möjligt att använda 

mer personaltimmar än vad den beställda tiden kräver. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att om alla delade turer ska av-

skaffas krävs ett betydande personaltillskott och att det blir tjänster 

med låga sysselsättningsgrader. 

 

Omsorgsnämnden har i verksamhetsplanen för 2014 uttryckt en vilje-

inriktning att avskaffa delade turer. Det kommer att medföra bety-

dande kostnader som kräver utökad budgetram. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-08-12. 
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ON § 115 forts. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningen utreda ärendet med anledning av författ-

ningen SOSFS 12:2, demensföreskrift som handlar om skyddsaspekter 

för liv och säkerhet, och dess konsekvenser för kommunen 

 

att uppdra till förvaltningen att fortsätta den påbörjade utredningen 

kring avskaffandet av delade turer och beräkna kostnaden i kronor för 

samtliga boenden 

  

att nämnden följer dialogen i arbetsgruppen vars uppdrag är att se 

över scheman i syfte att minska delade turer, samt 

 

att arbetet med att formulera nya mål för äldreomsorgen perioden 

2015—2018 påbörjas. 
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ON § 116  ON/2013:66 - 700 

 

Revidering av delegationsordning 

 

Från och med 2013-09-01 upphör befattningen förste socialsekrete-

rare. Omsorgsnämnden har tidigare beslutat inrätta befattningen IFO 

chef från och med 2013-09-01. 

 

I delegationsordningen har därför delegatens beteckning ändrats från 

förste socialsekreterare till IFO chef. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-08-09 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta den reviderade delegationsordningen, samt 

 

att delegationsordningen gäller från och med 2013-09-01. 
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ON § 117  ON/2013:63 - 701 

 

Stipendier och reseersättning till examensarbeten 

 

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell 

för långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till  

studenter som genomför examensarbeten i Akademi Norr-

kommunerna.  

 

Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genom-

förda examensarbeten, ersättningar till studenter. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav 

3000 kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbets-

plats. Eventuellt stipendium beslutas om i varje enskilt fall och är 

kopplat till faktisk prestation. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att stödja tre examensarbeten under 

2013 och att varje nämnd/bolag svarar för sin del av kostnaden. 

 

Omsorgsnämnden kommer inte att begära något examensarbete under 

2013 men ställer sig intresserade om samma möjlighet erbjuds under 

2014. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-08-09 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att inte begära att få något examensarbete utfört under 2013, men 

ställer sig positiv om samma möjlighet erbjuds under 2014. 
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ON § 118  ON/2013:62 - 700 

 

Nämndens planering för extraordinära händelser och kriser 

 

Kommunstyrelsen har uppdragit till samtliga nämnder och styrelser i 

de kommunala bolagen att senast till arbetsutskottets sammanträde 

2013-10-29, redovisa hur man har planerat för att bedriva sin verk-

samhet under kriser och extraordinära händelser. 

 

I planeringsanvisningarna finns fyra huvudområden som måste be-

handlas i all planering och som ska kunna hantera två situationer. En 

kris som pågår upp till en vecka och en som pågår en månad. 

 

De områden som anges är att prioritera verksamheten, klargöra vad 

som måste kunna bedrivas även under kris. 

 

 Hur klaras personalbehovet om 50% av personalen inte kan komma 

till jobbet? 

 Om lokaler går förlorade, hur kan det lösas för de prioriterade verk-

samheterna? 

 Kritiska beroenden. Är verksamheterna beroende av andra för att 

kunna fungera? 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-08-12 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningen upprätta en planering för extraordinära 

händelser och kriser, samt 

 

att presentera förslaget vid omsorgsnämnden 2013-10-16. 
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ON § 119  ON/2013:70 - 739 

 

Överenskommelse med Region Västerbotten och kultur och hälsa 

för seniorer______________________________________________ 

 

Region Västerbotten har erhållit projektmedel från regeringens sats-

ning för att främja äldres delaktighet i kulturlivet. Lycksele, Skellefteå 

och Umeå kommuner är medfinansiärer av projektet som också ge-

nomförs i nära samverkan med Umeå European Capital of Culture 

2014. 

 

Projektet ska pågå i tre år och förankras i Västerbottens alla 15 kom-

muner. Därefter blir det förhoppningsvis en permanent verksamhet. 

 

Region Västerbotten har huvudansvaret för planering, genomförande, 

dokumentation och uppföljning gentemot Kulturrådet. En styrgrupp 

och projektledare Kerstin Hamre har det övergripande ansvaret för 

projektet. 

 

Projektet ska bidra till att länets medborgare, 65 år och äldre får en 

mer meningsfull tillvaro, ökad livskvalitet och välbefinnande. Det ska 

även leda till att öka kunskap om kulturens hälsofrämjande egenskap-

er. 

 

En överenskommelse har utarbetats av projektledningen. Avsikten är 

att alla kommuner i Västerbotten ska påteckna dokumentet som be-

skriver Region Västerbottens och kommunernas åtagande inom områ-

det kultur och hälsa för seniorer. Hur kompetensutvecklingsinsatser 

ska se ut samt vilka kostnader det kommer att innebära. För kommu-

nen innebär det kostnader för deltagande i kompetensutveckling och 

kulturombudens deltagande i nätverksträffar. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-08-12 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att påteckna överenskommelsen med Region Västerbotten avseende 

kultur och hälsa för seniorer. 
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ON § 120  ON/2010:44 - 776 

 

Rapportering av uppdraget att förstärka sociala insatser i sam-

band med ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården___ 

 

Socialstyrelsen har enligt regeringsbeslut fördelat 520 miljoner kronor 

till samtliga kommuner för att förstärka sociala insatser i samband 

med den nya vårdformen inom den psykiatriska tvångsvården. Stats-

bidraget fördelades under åren 2007-2010. Kommunerna fick använda 

statsbidraget till och med den 31 december 2012.  

 

En återrapportering för hela satsningen som kommunen gjort för 

statsbidraget, 357 000 kronor, har inlämnats till Socialstyrelsen. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att man tagit del av redovisningen som skickats till Socialstyrelsen. 
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ON § 121  ON/2013:67 - 751 

 

Lokal överenskommelse mellan kommun och landstinget i  

Storuman om första linjens insatser för barn och unga med  

psykisk ohälsa______________________________________ 

 

Under 2012 påtecknades en regional överenskommelse avseende in-

satser för barn och unga med psykisk ohälsa. I den överenskommelsen 

ingår att varje kommun tillsammans med primärvården i respektive 

kommun ska upprätta lokala överenskommelser avseende första lin-

jens insatser för barn och unga. 

 

Personal från sjukstugan, skolan och socialtjänsten har under våren ut-

arbetat ett förslag till överenskommelse. 

 

I överenskommelsen tydliggörs vem som gör vad och hur och när 

kontakter ska tas mellan socialtjänst, skolan och sjukstugan. 

 

Det övergripande målet är att barn och ungas psykiska hälsa ska mötas 

utifrån ett helhetsperspektiv och där synsättet ska vara salutogent. 

Stödet och hjälpen ska finnas nära barnet, den unge och dennes familj 

samt i dialog med dem. 

 

Så mycket som möjligt av vård och stöd till barn och ungdomar med 

psykisk ohälsa ska ske i första linjens vård i närmiljön och i nära sam-

arbete med vårdnadshavare, skola och nätverk. Problem ska ses i sitt 

sammanhang och vård- och stödinsatser ska ges med ett helhetsper-

spektiv. 

 

När barn och unga söker hjälp för psykisk ohälsa i första linjen är vik-

tigt att ha ett hälsofrämjande synsätt som innebär att man ser och tar 

tillvara de resurser som finns hos den unge och i hans eller hennes 

omgivning. Detta innebär också att undvika sjukdomsförklaring av 

normalreaktioner på yttre händelser och kriser. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-08-09. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till överenskommelse avseende första linjens 

insatser för barn och unga. 
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ON § 122  ON/2012:108 - 750 

 

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets 

kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsned-

sättning_______________________________________________ 

 

Sveriges kommuner och landsting har i överenskommelse med rege-

ringen aviserat prestationsmedel för åren 2012—2014 i syfte att ut-

veckla samverkan mellan landstingen och kommunerna i insatser rik-

tade till målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Vill-

koren för att landsting, regioner och kommuner ska erhålla prestat-

ionsmedel beskrivs i grundkrav och prestationsmål för vart och ett av 

åren fram till 2014. 

 

För 2012 och 2013 är ett av grundkraven att landstinget tillsammans 

med länets kommuner tecknar en överenskommelse om samverkan 

och samarbete kring insatser riktade till målgruppen samt att en mall 

för samordnad individuell plan (SIP) biläggs denna överenskommelse. 

 

I november 2012 slöts en överenskommelse om samverkan kring mål-

gruppen mellan Västerbottens läns landsting och länets alla kommu-

ner. Därmed har landstinget klarat ett av grundkraven och erhöll pre-

stationsmedel för 2012. De prestationsmål som finns beskrivna för 

2013 baseras på de överenskommelser som är gjorda och rör bland 

annat registrering i kvalitetsregister samt utveckling av SIP och för-

bättrad heldygnsvård. Likaså finns mål för ökad tillgänglighet inom 

barn och ungdomspsykiatri samt mål för utveckling av insatser i en-

lighet med de centrala rekommendationerna i Socialstyrelsens nation-

ella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. 

 

Under 2013 ska huvudmännen också följa upp sina överenskommelser 

och presentera hur långt man nått i förhållande till de mål man över-

enskommit om ska gälla för 2013. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att träffad överenskommelse om samarbete mellan landstinget och lä-

nets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsned-

sättning godkänns att gälla perioden 1 december 2012 till 31 december 

2014. 
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ON § 123  ON/2013:27 - 735 

 

Motion - utredning om nybyggnad av äldreboende i östra  

kommundelen____________________________________ 

 

En motion har lämnats in 2012-12-13 till kommunfullmäktige från 

Håkan Rombe (FP) angående nybyggnad av äldreboende i östra 

kommundelen.  

 

Rombe skriver bland annat följande i motionen: 

 

Tranan byggdes som servicehus för ganska pigga pensionärer men har 

nu brukare med mycket stor vårdtyngd. Byggnaden är inte lämpad för 

denna utveckling och är heller inte kostnadseffektiv när det gäller per-

sonal. För att möta behovet av en avskild del för dementa har om-

byggnation utretts och en skulle kosta motsvarande ca 12 mkr vilket är 

samma kostnad som för att bygga ett nytt boende med samma yta. 

 

Det är heller inte kostnadseffektivt att ha två boenden i Storuman-

Stenseleområdet (Tranan och Sibyllagården). 

 

Personalkostnaden är den dominerande kostnadsdelen i äldreomsorgs-

verksamhet och det finns mycket att vinna på en nödvändig rational-

isering av personalanvändandet. Brukarna som hyr lägenheter i äldre-

boenden har oftast bostadsbidrag från staten varför endast en liten del 

av hyreshöjning drabbar den enskilde. 

 

Kommunstyrelsen har begärt yttrande av omsorgsnämnden i ärendet. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att överlämna motionen som får uppmärksammas i arbetet med bo-

stadsförsörjningsplanen. 
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ON § 124  ON/2013:65 - 706 

 

Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende 

från och med 2013-10-01________________________________ 

 

Utifrån socialtjänstlagen kapitel 8 § 5 gäller följande avseende av-

giftsuttag. 

 

Den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet tillsammans 

med avgifter som avses i § 26 sjätte stycket i hälso-och sjukvårdslagen 

uppgå till högst en tolftedel av 0.48 gånger prisbasbeloppet. För de 

som bor i särskilt boende får avgiften uppgå till högst en tolftedel av 

0.50 gånger prisbasbeloppet. 

 

För de som är inskrivna i hemsjukvård tas ingen avgift ut varken för 

besök av distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast 

 

För de som är i behov av hälso- och sjukvårdsinsats men inte är hem-

sjukvårdspatient uppgår avgiften till 100 kronor per besök dock för 

maximalt fyra besök per månad. Om behovet fortsätter eller pågår un-

der längre tid skrivs patienten in i hemsjukvård. 

 

Avgifter för hjälpmedel tas ut enligt landstingets prislista. 

 

Förslaget innebär att det i stort sett inte blir någon förändring avse-

ende avgifter för den enskilde. De avgifter som föreslås är samma som 

landstinget har i dag. För de som har behov av enstaka hembesök 

läggs gränsen vid avgiftsuttag på max 400 kronor per månad då dessa 

besök inte ingår i landstingets högkostnadsskydd. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-08-09 

Förslag till taxor och avgifter 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige fastställa föreslagna avgifter för hälso-

och sjukvård i ordinärt boende från och med 2013-10-01. 
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ON § 125  ON/2013:42 - 700 

 

Konferens - Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma 

barn i riskmiljö 2013-09-17 i Storuman___________________ 

 

Inbjudan har kommit till en temadag i Storuman 2013-09-17. Region 

Västerbottens FoU enhet har sökt, och Statens folkhälsoinstitut har 

beviljat medel till ett projekt med titeln: Glesbygdens förutsättningar 

att uppmärksamma barn i riskmiljö. 

 

Projektet syftar till att identifiera och analysera de särskilda faktorer 

som en mindre kommun har att förhålla sig till att uppmärksamma, 

strukturerat samtala, stötta och på annat sätt arbeta med familjer och 

barn i riskmiljö. Fokus ligger på barn där det förekommer missbruk el-

ler psykisk ohälsa hos föräldrarna – där samarbete mellan olika instan-

ser är av särskilt värde. 

 

De kommuner som erbjudits och tackat ja till att vara med som repre-

sentanter för länets och också för landets små kommuner är Dorotea, 

Malå och Storuman. 

 

Konferensen är kostnadsfri. 

 

Omsorgnämnden beslutar 

 

att anmäla ledamöterna Patrik Persson, Håkan Rombe och Monica 

Beije. 
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ON § 126   

 

Meddelanden 

 

ON/2013:56  701 

Skrivelse 2013-06-12 från Umeå Universitet om ersättning för prak-

tikplatser inom vårdutbildning vårtermin 2013. 

 

ON/2013:64  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-06-18, § 70 om verksam-

hetsplaner 2014. 

 

ON/2012:90  735 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-06-18, § 71 om begäran om 

tilläggsanslag från omsorgsnämnden. 

 

ON/2013:58  701 

Lokal överenskommelse om samverkan mellan individ- och familje-

omsorgen (IFO) Storuman och närpolisområdet fjäll nord (Näpo). 

 

ON/2013:57  751 

Avsiktsförklaring 2013-06-05 gällande placeringar på behandlings-

hemmet Skogsro AB, Sorsele. 

 

ON/2013:51  751 

Beslut 2013-06-18 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg om 

tillsyn av HVB barn och unga enligt 13 kap 1 § Socialtjänstlagen 

(201:453) SoL, vid HVB-hemmet Oasen i Storumans kommun. Dnr 

8.4.2-6880/2013. 

 

ON/2013:51  751 

Beslut 2013-06-18 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg om 

tillsyn av HVB barn och unga enligt 13 kap 1 § Socialtjänstlagen 

(201:453) SoL, vid HVB-hemmet Språnget i Storumans kommun. Dnr 

8.4.2-14380/2013. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Beslut 2013-07-05 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg - kla-

gomål om hantering vid socialtjänsten, Storumans kommun. Dnr 9.2-

59238/2012. 
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ON § 126 forts. 

 

Beslut 2013-06-20 från Förvaltningsrätten i Umeå – Omedelbart om-

händertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga – LVU. Mål nr 1030-13 E. 

 

Dom 2013-07-24 från Förvaltningsrätten i Umeå – Beredande av vård 

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

LVU. Mål nr 1030-13. 

 

Dom 2013-06-14 från Lycksele Tingsrätt om begångna brott enligt 12 

kap 2 § 1 st brottsbalken. Mål nr B 251-13. 

Dom 2013-07-04 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av särskilt 

förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken. Mål nr T 

367-13. 

 

Dom 2013-07-18 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av särskild 

förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken. Mål nr T 

388-13. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 127   

 

Sekretessärende 
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ON § 128   

 

Sekretessärende 
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ON § 129   

 

Sekretessärende 
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ON § 130   

 

Sekretessärende 
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ON § 131   

 

Sekretessärende 
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ON § 132   

 

Sekretessärende 
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ON § 134   
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Sekretessärende 
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ON § 140   
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