
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28)  

 

Omsorgsnämnden  2013-09-25 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-09-25, kl 09.00—14.30 

  

Beslutande Monica Beije (M)  

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

 Eira Henriksson (S) tjänstgörande ersättare  

   

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell 1:e socialsekreterare  

 Rune Hägglund ekonomisekreterare § 147 

 Stina Evertsson familjestödjare § 143 

 Ann-Charlotte Reisek MAS § 144 

 Rickard Frohm vik enhetschef § 145 

  

 

  

  

 

    

Utses att justera Eira Henriksson 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2013-10-02 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   142 -- 167 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Eira Henriksson 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2013-09-25  

   

Datum för anslags uppsättande 2013-10-02 Datum för anslags nedtagande 2013-10-24 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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ON § 142  ON/2013:21 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens pro-

tokoll 2013-08-21. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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ON § 143  ON/2013:1 - 700 

 

Information om verksamheten hemmahos/boendestöd 

 

Familjestödjare Stina Evertsson redovisar från sin verksamhet. Upp-

drag ges av socialsekreterarna att vara ett stöd i familjer eller hos en-

skilda personer. Jobbet utförs efter en handlingsplan. Stödet skall vara 

ett förändringsarbete med intensivinsatser samt stärka och lyfta fram 

det goda som finns i varje individ och familj. I barnfamiljer sätter man 

barnets behov i centrum. 

 

Stina är ensam som arbetar som familjestödjare på 75% samt 25 % i 

den dagliga verksamheten Vändpunkten. I dagsläget är behovet av 

familjestödjare stort och för att kunna utveckla verksamheten skulle 

man behöva ett familjestödsteam. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen samt konstaterar att ett behov av teamar-

bete behövs, för utsatta familjer och individer i samhället. 
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ON § 144  ON/2013:1 - 700 

 

Information om hälso- och sjukvården inom de särskilda  

boendena________________________________________ 

 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar om hälso- och sjukvården i de 

särskilda boenden i kommunen. 

 

 Information om hur sommaren varit bemannad med sjuksköterskor 

och om svårigheten att rekrytera vikarier till semestrar och annan 

kortare ledighet. Under ett par veckor låg bemanningen precis på 

gränsen för att verksamheten ska vara patientsäker. Detta påverkar 

arbetsmiljön negativt för såväl tjänstgörande sjuksköterskor som 

omvårdnadspersonal. 

 

 Information om avvikelser under sommaren. 

 

 Information om pågående uppdatering av rutiner när lagar och före-

skrifter förändras samt de uppdateringar som krävs i och med att 

kommunen övertog hemsjukvården 130901.  

 

 Information om rutinen delegering av vikarier som kräver uppdate-

ring och nytt beslut i omsorgsnämnden. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen samt  

 

att nämnden konstaterar att ett samarbete behövs för läkemedelsge-

nomgångar och att en demenssjuksköterska  skulle behövas i kommu-

nen. 
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ON § 145  ON/2013:1 - 700 

 

Redovisning av flyktingverksamheten 

 

Enhetschef Rickard Frohm redovisar om verksamheten vid HVB-

hemmen Oasen, Språnget, +18-boendet samt Dungen. 

 

 Ekonomi 

 Händelser av betydelse 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaro/rehabiliteringsarbete 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkringsarbete 

 

Beredande organs förslag 

Vik enhetschef Rickard Frohms rapport 2013-09-25 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen samt konstaterar att flyktingverksamheten 

med barn och ungdomar fungerar bra och att budgeten håller. 
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ON § 146  ON/2013:1 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef  May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Hemsjukvården. Första september tog kommunen över hemsjuk-

vården. 100 överrapporteringar från landstinget vilket medför att 

skatteväxlingen räcker inte till. Vårdplaner ej gjorda. 

 Beläggning på särskilda boenden. 

 Fel i statistik för räkenskapsjämförelse inom hemtjänst. 88 000 

kronor/vårdtagare skall det vara. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till MAS Ann-Charlotte Reisek kontinuerligt redovisa för 

nämnden, kostnaderna för hemsjukvården för att kunna följa kost-

nadsutvecklingen. 
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ON § 147  ON/2013:20 - 706 

 

Delårsbokslut januari--augusti 2013 

 

Socialchef May-Louise Nilsson och ekonom Rune Hägglund informe-

rar om den ekonomiska redovisningen, samt delårsrapporten januari—

augusti 2013. 

 

Omsorgsnämnden kommer att redovisa ett underskott 2013. Progno-

sen visar ett underskott med 5 782 400 kronor. Liksom tidigare år 

finns de största underskotten inom LSS och inom IFO. Det handlar om 

placeringar i olika former när kommunen inte kan tillgodose enskildas 

behov med öppenvårdsinsatser. 

 

Verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2013 redovisas. 

 

Beredande organs förslag 

Delårsbokslut januari-augusti 2013 

Verksamhetsberättelse januari-augusti 2013 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsbokslut för januari-augusti 2013 som översändes 

till kommunstyrelsen för beslut, samt 

 

att nämnden konstaterar att de påverkbara kostnaderna håller budge-

ten. 
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ON § 148  ON/2013:8 - 700 

 

Fördelning av investeringsbudget 2013 

 

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

ringar under 2013. Hittills har nämnden fördelat 350 000 kronor till 

utrustning inför övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende 

samt för inköp av nyckelhanteringssystem till en summa av 130 000 

kronor. 

 

Äskande har inkommit från Granhöjden och Vikbacka om inköp av 

två palliativa madrasser till en totalkostnad av 80 000 kronor. Madras-

serna ska främst användas i syfte att minska risk för trycksår i livets 

slut. 

 

Från särskilda omsorgen har inkommit begäran om inköp av två mar-

kiser till dagcenter till en totalkostnad av 42 000 kronor.  

 

Vid vissa av kommunens särskilda boenden är dagrumsmöblerna 

slitna och i behov att bytas ut. Tranan är i behov av sittgrupp, en två- 

och en tresitsig soffa samt två fåtöljer. Rallaren är i behov av en soffa 

och två fåtöljer. Sibyllagården är i behov av fyra fåtöljer och två bord. 

Vikbacka är i behov av en soffa och två fåtöljer. Sittmöbler för äldre 

och funktionsnedsatta ställer särskilda krav på klädsel och sitthöjder 

varför sådana möbler har ett högre pris än standardmöbler. 

 

Totalkostnad beräknas uppgå till cirka 127.000 kronor fördelade enligt 

följande:  

 

Tranan, 42 000, Rallaren och Vikbacka 30 000 vardera och Sibylla-

gården 25 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-09-25. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att tillstyrka inköp av två palliativa madrasser, markiser till dagcenter 

samt sittmöbler till Tranan, Vikbacka, Rallaren och Sibyllagården till 

en totalsumma av 249 000 kronor. 
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ON § 149  ON/2013:72 - 709 

 

Remiss - Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans 

kommun_____________________________________________ 

 

Remiss om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kom-

mun har skickats till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att lämna följande yttrande som skrivs in i de allmänna lokala ord-

ningsföreskrifterna: 

 

Tomgångskörning 

 

 Förbud mot tomgångskörning max 3 minuter skall gälla i hela 

kommunen. 
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ON § 150  ON/2013:75 - 751 

 

Statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den  

sociala barn- och ungdomsvården________________________ 

 

Socialstyrelsen ska fördela 57 miljoner kronor till kommunerna för 

kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården  

under 2013. 

 

Ett av socialtjänstens svåraste uppdrag är arbetet med barn och unga 

som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer. I proposition-

en Stärkt stöd till barn och unga (prop. 2012/13:10) bedömer rege-

ringen att behövs ett fortsatt utvecklingsarbete inom den sociala barn- 

och ungdomsvården. Kompetensutveckling för personalen är ett om-

råde som lyfts fram. 

 

Arbetet med att säkerställa att barn och ungdomar inte far illa innebär 

ofta svåra bedömningar som kan vara livsavgörande för de barn, ung-

domar och föräldrar som berörs. Personalens kompetens är väsentlig 

för att kunna uppnå rättssäkerhet och upprätthålla en god kvalitet i ar-

betet. Det är kommunens ansvar att personalen har lämplig utbildning 

och erfarenhet för att klara av sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten. 

 

Statsbidraget betalas ut för två ändamål: 

 en inventering av kompetensläge och kompetensbehov 

 lokala utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser 

 

Ansökan har redan skickats in till Socialstyrelsen 2013-09-06. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna inskickat ansökan till Socialstyrelsen. 
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ON § 151  ON/2010:46 - 701 

 

Avslutande av samarbetet med Pulsen Combine 

 

Storumans kommun har haft ett optionsavtal med Umeå kommun, 

vilka sade upp sitt avtal med Pulsen Combine under sommaren 2013. 

 

Då grundförutsättningarna har ändrats och Umeå kommuns inkörning 

av Pulsen inte längre är aktuellt, så har även Storuman, Sorsele, Malå 

och Norsjö kommun sagt upp avtalet med Pulsen Combine. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att avsluta samarbetet med Pulsen Combine. 
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ON § 152  ON/2012:100 - 757 

 

Beviljande av ordinarie BBIC licens 

 

Socialstyrelsen har godkänt och beviljat ordinarie BBIC-licens för 

omsorgsnämnden. Den godkändes utifrån BBIC:s grundprinciper som 

socialtjänsten arbetar med: 

 

 Barn och unga i centrum 

 Teoretiska utgångspunkter 

 Likvärdiga möjligheter 

 Samarbete med familjer och barn 

 Samverkan med andra myndigheter 

 Resurser och brister 

 Insats under utredning 

 Utredning som utgångspunkt 

 Kunskap och beprövad erfarenhet 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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ON § 153  ON/2013:82 - 750 

 

Inventering av behov hos personer med psykiskt funktionsned-

sättning 

 

Överenskommelsen Psykisk ohälsa 2013 medför att kommuner och 

landsting ges möjlighet att få del av stimulansmedel genom att upp-

fylla vissa prestationer. I prestationsmål 3 för personer med omfat-

tande eller komplicerad psykiatrisk problematik, fördelas 150 miljoner 

kronor till de kommuner som de senaste fyra åren (2010-2013) gjort 

en inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning. Med 

utgångspunkt i detta ska en planering för hur verksamheten ska ut-

vecklas 2013-2014 göras. 

 

Socialtjänsten har ett särskilt uppdrag att regelbundet genomföra en 

inventering av psykiskt funktionsnedsattas behov. År 2007 gjordes 

den senaste inventeringen i Storumans kommun. 

 

Syftet med inventeringen är: 

 Att få underlag för planering av verksamhet i kommunen som mot-

svarar målgruppens behov 

 Vara underlag för överenskommelser och samarbete mellan kom-

munen och landstinget kring personer med psykisk ohälsa 

 Användas för uppföljning av kommunens dagliga verksamhet för 

målgruppen 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2013-09-13. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utse IFO-chef som ansvarig för att inventeringen förankras, ge-

nomförs, sammanställs och redovisas 

 

att inventeringen genomförs inom socialtjänstens egen verksamhet 

gällande lagrummen SoL och LSS, samt 

 

att inventeringen omfattar endast kända personer hos kommunens  

socialtjänst. 
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ON § 154  ON/2013:42 - 700 

 

Redovisning från konferensen - Glesbygdens förutsättningar att 

uppmärksamma barn i riskmijö 2013-09-17_________________ 

 

Ledamoten Håkan Rombe informerar nämnden från konferensen i 

Storuman 2013-09-17.  

 

Professorerna Urban Janlert och Lars Dahlgren från Umeå universitet 

föreläste om: 

Skillnad mellan stad – glesbygd 

Demografin i glesbygden 

Befintlig utveckling – glesbygdsmedicinskt centrum 

 

I det forskningsprojekt som projektledare Annika Nordström arbetar 

med, skall Malå, Storuman och Dorotea kommuner ingå. Intervjuer 

skall göras med socialtjänsten samt andra samarbetspartners om hur 

man jobbar i glesbygden med barn i riskmiljö. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 
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ON § 155   

 

Meddelanden 

 

ON/2009:91  799 

Uppdaterad adresslista 2013-09-13 för POSOM i Storumans kommun. 

 

ON/2012:114  700 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-09-10, § 94 om revidering av 

tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy. 

 

ON/2013:80  730 

Enkätresultat våren 2013 från Sveriges Tandläkarförbund – Munhäl-

san hos äldre som bor hemma. 

 

ON/2013:23  775 

Underrättelse 2013-09-12 från Arbetsmiljöverket om möjlighet till ytt-

rande enligt 17 § förvaltningslagen gällande flyktingboendet Oasen i 

Storuman. 

 

ON/2013:77  701 

Regional rapport från Region Västerbotten – Öppna Jämförelser nr 

2013:13, Stöd till personer med funktionsnedsättning. 

 

ON/2013:77  701 

Regional rapport från Region Västerbotten – Öppna Jämförelser nr 

2013:14, Stöd till brottsoffer 2013. 

 

ON/2013:76  700 

Rapporter från Riks-Stroke, Ett år efter stroke – 1-årsuppföljning 2012 

samt Anhörigas situation. 

 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Förordnande 2013-08-16 från Lycksele Tingsrätt angående vårdnad 

om barn m m. Mål nr T 352-13, rotel 2. 

 

Dom 2013-08-21 från Umeå Tingsrätt om vårdnad om barn m m. Mål 

nr T 233-12. 
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§ 155 forts. 

 

Dom 2013-08-22 från Hovrätten för Övre Norrland av överklagat av-

görande av Luleå tingsrätts dom den 26 mars 2013 i mål nr B 439-12 

om våldtäkt mot barn m m. Mål nr B 327-13. 

 

Dom 2013-09-03 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

om bistånd i form av särskilt boende enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Mål nr 691-13. 

 

Dom 2013-09-03 från Lycksele Tingsrätt om misshandel enligt 3 kap 

5 § brottsbalken samt 29 kap 7 § 1 st brottsbalken. Mål nr B 460-13. 

 

Beslut 2013-09-17 från Inspektionen för vård och omsorg om ej verk-

ställt beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS. Dnr 9.5.1-24586/2011. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 156   

 

Sekretessärende 
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ON § 157   

 

Sekretessärende 
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ON § 158   

 

Sekretessärende 
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ON § 159   

 

Sekretessärende 
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ON § 160   

 

Sekretessärende 
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ON § 161   

 

Sekretessärende 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (28)  

   

Omsorgsnämnden 2013-09-25 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

  

 

  

ON § 162   

 

Sekretessärende 
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ON § 163   

 

Sekretessärende 
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ON § 164   

 

Sekretessärende 
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ON § 165   

 

Sekretessärende 
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ON § 166   

 

Sekretessärende 
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ON § 167   

 

Sekretessärende 

 

 

  

  

 


