
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15)  

 

Omsorgsnämnden  2013-10-16 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-10-16, kl 09.00—11.00 

 

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 

 Rune Hägglund ekonomisekreterare § 170 

 Berith Nilsson assistent § 172 

  

  

 

  

  

 

    

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2013-10-23 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   168 -- 180 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2013-10-16  

   

Datum för anslags uppsättande 2013-10-23 Datum för anslags nedtagande 2013-11-14 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 168  ON/2013:21 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll 2013-09-25. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger proto-

kollet till handlingarna. 
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ON § 169  ON/2013:1 - 700 

 

Information 

 

Information lämnas om följande: 

 

 Nominerad till Visa vägen-priset 2013 

 Beläggning särskilda boenden per 10 oktober. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.  
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ON § 170  ON/2013:20 - 706 

 

Ekonomisk redovisning september 2013 

 

Ekonomisekreterare Rune Hägglund redovisar om det ekonomiska  

läget september månad för omsorgsnämndens verksamheter. 

 

Resultatet visar på ett underskott med 5 132 926 kronor. Underskottet 

finns i IFO och LSS-LASS-blocket där placeringar för vuxna, barn 

och unga står för de största kostnaderna. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisk redovisning september 2013. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen samt konstaterar att de påverkbara kost-

naderna håller budgeten. 
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ON § 171  ON/2013:93 - 706 

 

Taxor och avgifter 2014 

 

Redovisas förslag på taxor och avgifter 2014 för omsorgsnämndens 

verksamheter. Inför 2014 föreslås ingen höjning av avgifterna för mat, 

vård och omsorg samt service. 

 

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 stycken i hälso-och 

sjukvårdslagen uppgå till högst en tolftedel av 0.48 gånger prisbas-

beloppet. 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 

Förslag till taxor och avgifter 2014 inom omsorgsnämndens ansvars-

område. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa taxor och avgifter för vård och omsorg samt hemsjukvård 

i ordinärt boende från och med 140101. 
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ON § 172  ON/2013:12 - 709 

 

Kvalitetsredovisning - klagomål och synpunkter 

 

Assistent Berith Nilsson redovisar om klagomål och synpunkter  

från 2013-03-13—2013-10-09. 

 

Sex stycken klagomål har inkommit under perioden, varav fyra  

rörande hemtjänsten, ett korttidsboende och ett missbruksärende.  

Alla ärenden är besvarade och åtgärdade. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 173  ON/2013:92 - 770 

 

Rutiner om delegering för vårdpersonal inom kommunens  

särskilda boenden samt i ordinärt boende______________ 

 

Förslag på riktlinjer vid delegering av vikarier i särskilda boenden 

samt ordinärt boende presenteras, enligt nedan: 

 

 Vikarierande person med utbildning men ingen erfarenhet av  

kommunal verksamhet skall arbeta 14 dagar innan delegering     

kan bli aktuell. 

 

 Vikarierande personal utan utbildning och ingen erfarenhet skall 

arbeta 1-3 månader innan delegering kan bli aktuell. 

 

 Vikarierande personal utan utbildning men med erfarenhet från   

arbetsplatsen skall arbeta 14 dagar eller tills man känner sig säker  

och trygg innan delegering kan bli aktuell. 

 

 Ordinarie personal med utbildning som varit borta en längre tid 

(sjukdom, föräldraledighet eller annan tjänstledighet) ska arbeta  

7-14 dagar innan delegering kan bli aktuell. 

 

 Vikarierande personal i ordinärt boende (hemtjänst) skall arbeta 

minst 14 dagar innan delegering kan bli aktuellt. 

 

Beredande organs förslag 

Riktlinjer vid delegering av vikarier i särskilda boenden samt ordinärt 

boende, okt 2013. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna riktlinjerna vid delegering av vikarier. 
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ON § 174  ON/2013:62 - 700 

 

Nämndens planering för extraordinära händelser och kriser 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 att uppdra till samtliga 

nämnder samt styrelser i kommunala bolag att senast till arbetsuts-

kottets sammanträde 2013-10-29 redovisa hur man planerat för att  

bedriva verksamheten under kriser och extraordinära händelser. 

 

Planeringen bör vara lösningsorienterad och inte problemorienterad. 

Det innebär att oavsett orsak, planera för att hålla igång de viktigaste 

delarna av verksamheten. Planeringen ska göras i två olika tidsper-

spektiv. Den kortare krisen som räcker en vecka och en längre kris 

som sträcker sig över en månad. 

 

Förslag till planering för extraordinära händelser och kriser presente-

ras enligt följande: 

 

 Prioriterade verksamheter 

 Personalbehov 

 Lokalbehov 

 Kritiska beroenden 

 

Beredande organs förslag 

Förslag till plan för extraordinära händelser och kriser 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna planeringen för extraordinära händelser och kriser som 

sändes till kommunstyrelsen, samt 

 

att utbyggnaden av reservkraft vid nämndens verksamheter bör fort-

sätta, då de elektroniska systemen är känsliga för strömavbrott ur 

kvalitetssäkringssynpunkt.  
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ON § 175  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 re-

geringen aviserat prestationsmedel för åren 2012—2014 i syfte att  

utveckla samverkan mellan landstingen och kommunerna i insatser 

riktade till målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Villkoren för att landsting, regioner och kommuner ska erhålla pres-

tationsmedel 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 beslutade att godkänna överenskommelsen  

2013-08-21, § 122. Socialstyrelsen har i skrivelse 2013-10-02 gjort 

förtydligande om behörighet att besluta om överenskommelsen. Det 

krävs ett kommunfullmäktigebeslut i ärendet. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. 
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ON § 176  ON/2007:24 - 770 

 

Förebyggande hembesök till 75-åringar 

 

Syftet med förebyggande hembesök är att skapa trygghet, främja 

hälsa, stödja det friska och därmed uppskjuta behov av regelbunden 

vård bland seniorerna.  

 

Målet är att: 

• upptäcka risker och dolda behov som kan åtgärdas  

• följa upp de åtgärder som genomförts  

• informera om hjälp och stöd som finns att tillgå från huvudmännen 

och frivilligorganisationer  

• ge huvudmännen underlag för samhällsplanering.  

 

Målgrupp och omfattning  

Det första hembesöket görs vid 75 års ålder till de seniorer som inte 

har SoL-insatser. I målgruppen inkluderas dock personer som har 

färdtjänst, larm och matleverans. En uppföljning genomförs sedan 

varje år så länge pensionären tillhör målgruppen. Något som är orim-

ligt då antalet hela tiden ökar. 

 

Ett antal kommuner gör inte några hembesök, Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå och Robertsfors. Ytterst är det en prioriteringsfråga 

och en resursfråga om kommunen ska genomföra dessa besök. För-

valtningen anser att det i nuläget inte finns utrymme för någon att göra 

hembesöken och inte heller att det finns någon ekonomisk möjlighet 

att skapa en extra resurs för det ändamålet. 

 

En regional utredning är tillsatt för att bland annat se över om ålders-

gruppen är den rätta. Frågan om förebyggande hembesök kan aktuali-

seras efter att resultatet från utredningen presenteras. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2013-10-07 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att inte genomföra några förebyggande hembesök för 75-åringar un-

der 2013, samt 

 

att frågan återaktualiseras under första kvartalet 2014 för nytt ställ-

ningstagande.  
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ON § 177   

 

Meddelanden 

 

ON/2013:84  750 

Meddelande 2013-09-17 från IVO Inspektionen för vård och omsorg 

om inspektionsbesök vid HVB-hemmet Språnget den 24 oktober 

2013. 

 

ON/2013:94  701 

Skrivelse 2013-09-25 från Förvaltningsrätten i Umeå om muntlig för-

handling som bör  

begränsas. 

 

ON/2013:95  701 

Information 2013-10-09 från IVO Inspektionen för vård och omsorg 

om anmälningsplikt för kommuner och landsting för verksamhet som 

bedrivs enligt SoL och LSS. 

 

ON/2013:86  730 

IVO:s slutrapport 2013 om Nationell tillsyn av vård och omsorg om 

äldre – Äldre efterfrågar kontinuitet. 

 

ON/2013:87  751 

IVO:s delrapport med tillsynsombudens erfarenheter från en försöks-

verksamhet – Gör tillsynsombud skillnad för barn som bor i familje-

hem? 

 

ON/2013:89  751 

Socialstyrelsens vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvår-

den gällande anmälningsskyldighet och ansvar – Barn som far illa el-

ler riskerar att fara illa. 

 

ON/2013:90  274 

Meddelande 2013:2 från Skaraborgs kommunalförbund FoU om 

handläggares värdering av information i bostadsanpassningsintyg. 

 

ON/2012:90  735 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-24, § 88 avseende begä-

ran om tilläggsanslag för demensavdelning vid äldreboendet Vik-

backa, Tärnaby. 
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ON § 177 forts. 

 

 

ON/2013:37  750 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-24, § 91 avseende integ-

rationsplan för Storumans kommun. 

 

ON/2013:65  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-24, § 93 avseende taxor 

och avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende fr o m 

2013-10-01. 

 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Dom 2013-08-26 från Lycksele Tingsrätt i vårdnadsärende. Mål nr T 

690-12. Domen har vunnit laga kraft 2013-09-16. 

 

Dom 2013-09-03 från Lycksele Tingsrätt i domslut om begångna brott 

enligt 3 kap 5 § brottsbalken. Mål nr B 460-13. Domen har vunnit laga 

kraft 2013-09-24. 

 

Dom 2013-09-25 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

om assistans-ersättning, försäkringskassans beslut den 2012-08-15, 

dnr 042863-2012. Mål nr 1942-12. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 178   

 

Sekretessärende 
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ON § 179   

 

Sekretessärende 
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ON § 180   

 

Sekretessärende 

 

 

  

  

 


