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Omsorgsnämnden  2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2013-12-11, kl 09.15—15.30 

 Ajournering för partivisa överläggningar kl 09.30—10.00 

  

Beslutande Monica Beije (M) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

 Laila Elfberg (C) tjänstgörande ersättare 

   

  

  

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Rune Hägglund ekonomisekr 

 Jill Nilsen enhetschef § 182 

 Bo Grubbström HSO 

 Tage Lundin HSO 

 Mona Åström HSO 

  

  

    

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, Storuman 2013-12-18 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   182 -- 207 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2013-12-11  

   

Datum för anslags uppsättande 2013-12-18 Datum för anslags nedtagande 2014-01-09 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 182  ON/2013:1 - 700 

 

Information om hemtjänstens verksamhet 

 

Enhetschef Jill Nilsson redovisar om hemtjänstens verksamhet i  

Storuman, Slussfors och Gunnarn-området. 

 

 Efter LOV:s genomlysning av hemtjänsten i Storuman har vissa 

personalförändringar skett. 

 

 Ekonomin är stabil. 

 

 Projekt med landstinget i Slussfors, där hemtjänstpersonal hjälper 

till med provtagning tisdagar. 

 

 Planeringsdag med all personal från de tre hemtjänstområden, vil-

ket var mycket uppskattat. 

 

 Värdegrundsarbetet har genomförts. 

 

Jill Nilsson är ansvarig för korttidsboendeplanering på Backen, Si-

byllagården och Blåsippan. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 183  ON/2013:1 - 700 

 

Dialog med HSO 

 

HSO har inbjudits till dialog med omsorgsnämnden. Representanter 

från HSO, Bo Grubbström, Tage Lundin och Mona Åström informerar 

om sin verksamhet. De föreningar som ligger under paraplyorganisa-

tionen HSO är: 

 

 Hjärt- och lungföreningen 

 Reumatikerföreningen 

 Hörselföreningen 

 Synskadades förening 

 Demensföreningen 

 DHR 

 

De redovisar åtgärder som bör göras enligt krav på tillgänglighet. Pri-

oriterade områden är exempelvis: 

 

 Hörselslingor 

 Informationstavlor som sitter för högt 

 Hatthyllor som sitter för högt 

 Förlängning av trappräcken behövs 

 Översyn och utbyte av trappmarkeringar allt eftersom de blir ut-

slitna 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om hemsjukvården, be-

läggning på boenden och tillgång av demensplatser. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att förlängning av trappräcken på våra äldreboenden bör åtgärdas, för 

att förhindra fallolyckor. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 184  ON/2013:21 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens pro-

tokoll 2013-10-16. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 185  ON/2013:1 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Personal. Enhetschef Emmelie Sharifi Sörensson slutar sin tjänst till 

årsskiftet. Rekrytering pågår. Det finns åtta sökande och anställ-

ningsintervjuer kommer att äga rum under vecka 51. 

 

 Vårdrum i Slussfors. Den 4 december invigdes vårdrummet i Sluss-

fors. Det är ett projekt där nyttan av vård i närområdet ska undersö-

kas och utvärderas. Hur mycket kan göras på distans? Kommunens 

hemtjänstpersonal är behjälpliga vid bland annat provtagning. 
 

 Studiebesök från Jämtland. Den 18 december kommer tre personer 

från kommun och landsting på studiebesök. De är intresserade hur 

vi arbetar med samverkan kommun-landsting, hur kommunen arbe-

tar med LOV samt GMC. 
 

 Den 20-21-22 januari kommer Jane Lindell-Ljungren att hålla före-

läsning om 

"Att fånga stunden"? Vad gör skillnad om vi som vårdpersonal 

stannar upp och direkt lyssnar på vad den äldre vill förmedla? 

Vad är en meningsfull dag och för vem? 

Hur kan invanda rutiner förenas med de äldres, behov, resurser och 

vilja i ett individuellt rehabiliterande förhållningssätt? 

 Utbildning ”Kultur för seniorer” i februari 2014. 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 186  ON/2013:1 - 700 

 

Information från konferens 

 

Ledamot Christin Vallin redovisar från konferensen ”Nationella  

minoriteters rättigheter i Västerbottens län” som hölls i Lycksele  

14 november 2013. 

 

Sedan den 1 januari 2010 har de nationella minoriteterna i Sverige, 

samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer särskilda rättig-

heter till information, skydd för sina språk och kulturer samt infly-

tande i frågor som berör dem. Särskilt viktiga är barns rättigheter till 

sitt språk och sin minoritetskultur. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 187  ON/2013:20 - 706 

 

Ekonomisk redovisning oktober--november 

 

Ekonomisekreterare Rune Hägglund redovisar det ekonomiska läget 

för omsorgsnämndens verksamheter. 

 

Prognos för omsorgsnämnden är – 7 481 100 kronor. Överskridande 

av budget är placeringar barn och unga, LSS och LASS-blocket samt 

personalkostnader vid äldreboenden.  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningen att analysera personalkostnaderna, främst 

vid våra äldreboenden. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 188  ON/2013:114 - 706 

 

Internkontroll 2013 för omsorgsnämnden 

 

Budgetuppföljning har skett genom månadsrapporter. Ekonomiskt ut-

fall har analyserats och avvikelser har redovisats vid nämndsamman-

träden. Återkrav av moms sker regelbundet. Momsen avser ersättning-

ar för köp av vård från privata utförare och förhyrning av lokaler m m. 

 

Leverantörsfakturor har granskats under arbetet med delårsbokslut ja-

nuari-april 2013 och januari-augusti 2013. Råder god ordning när det 

gäller kontering och redovisning. Attestreglementet har kontrollerats 

och uppdaterats. 

 

Handkassor inom särskilda omsorgen och flyktingmottagning har 

granskats. Generellt råder god ordning när det gäller redovisningen 

och redovisningshandlingar som inköps-kvitton m m. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisekreterare Rune Hägglunds tjänsteutlåtande 2013-12-03. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna internkontroll för 2013 för omsorgsnämnden. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 189  ON/2013:108 - 706 

 

Detaljbudget 2014 och attesträtt för ordinarie och ersättare 

 

Detaljbudget för 2014 presenteras. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26 att fastställa om-

sorgsnämndens budgetram 2014 till 139 195 000 kronor. So-

cialchefen har tillsammans med övriga förvaltningschefer 

och ekonomikontoret tagit fram ett förslag till detaljbudget 

för omsorgsnämndens verksamheter. 

 

Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2013 är: 

 

 En tjänst som boendestödjare 0.75 inrättas från och med 

2014-01-01. Beräknad kostnad 300 000 kronor. 

 

 En tjänst som familjestödjare 0.75 inrättas från och med 

2014-01-01. Beräknad kostnad 300 000 kronor. 

 

 En tjänst som sjuksköterska/distriktssköterska i Tärnaby 

0.75 inrättas från och med 2014-01-01. Beräknad kostnad 

377 000 kronor. 

 

 En tjänst 1.0 omvårdnadspersonal inrättas vid äldreboen-

det Vikbacka från och med 2014-01-01. Beräknad kostnad 

343 000 kronor. 

 

 190 000 kronor har avsatts till utökning av tjänsteköp från 

landstinget. 

 

 110 000 kronor har avsatts till utbildningsinsatser för infö-

rande av procapita plus som är en uppdatering av nuva-

rande verksamhetssystem. 

 

 426 000 kronor har avsatts till hyra av Blåsippan. Har ti-

digare varit för lågt budgeterat. 

 

 252 000 kronor har avsatts för ökade hjälpmedelskostna-

der. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 189 forts. 

 

 542 000 kronor har avsatts för elevhemsboende för särsko-

leelever i Lycksele. 

 

 140 000 kronor har avsatts för budget och skuldrådgivning 

 

Förändringar inom organisationen vård och omsorg har skett 

vilket föranleder nytt beslut om attesträtt för ordinarie och 

ersättare. Förändringen träder i kraft 2014-01-01. 

 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-12-09 

Ekonomisekreterare Rune Hägglund tjänsteutlåtande 2013-

12-03 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till detaljbudget för 2014 

 

att en tjänst som boendestödjare inom IFO 0.75 inrättas 

2014-01-01 

 

att en tjänst som familjestödjare inom IFO 0.75 inrättas från 

och med 2014-01-01 

 

att en tjänst sjuksköterska/distriktssköterska 0.75 i Tärnaby 

inrättas 2014-01-01 

 

att en tjänst omvårdnadspersonal 1.0 vid Vikbacka inrättas 

2014-01-01, samt 

 

att godkänna attesträtt för ordinarie och ersättare inom om-

sorgsnämndens verksamhetsområde. 

 

Samråd har skett med de fackliga organisationerna. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 190  ON/2013:8 - 700 

 

Fördelning av kvarstående medel i investeringsbudget 2013 

 

Omsorgsnämnden har att fördela 1 000 000 kronor under 2013. Tidi-

gare under året har nämnden beviljat medel till följande investeringar: 

 

Digitala nyckelskåp till Blåsippan 130 000 kronor 

Utrustning hemsjukvård  350 000 kronor 

Sittgrupper och palliativa madrasser 249 000 kronor 

 

Totalkostnad för nyckelskåpen till Blåsippan uppgick till 150 560 

kronor vilket innebär ett överskridande med 20 560 kronor. 

 

Kvarstående investeringsmedel för 2013 uppgår till 251 000 kronor. 

 

Inom hemtjänsten i Tärnaby är det långa körsträckor mellan brukarna 

och det är en balansgång att inte riskera övermil på leasingbilarna. 

Den första januari 2014 löper kontraktet ut på en av leasingbilarna och 

enhetschefen för hemtjänsten föreslår att den bilen en Dachia, köps ut 

till restvärdet som uppgår till 90 000 kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänstelåtande 2013-12-03. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att bevilja inköp av en bil Dachia, till hemtjänsten i Tärnaby till en 

kostnad av 90 000 kronor, samt 

 

att godkänna extra kostnad med 20 560 kronor för inköp av nyckel-

skåp till Blåsippan 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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ON § 191  ON/2013:30 - 706 

 

Revisionsrapport 

 

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 uti-

från 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 verksamhetens resultat och vidtar 

tillräckliga åtgärder med anledning av mottagen rapportering. 

 

Inom området uppföljning, rapportering och resultat bör nämnden 

framförallt förbättra målanalysen. 

 

Revisorerna kritiserar att nämnden i delårsbokslut 2012 inte kunde ut-

läsa om nämnden når sina verksamhetsmål. I delårsrapport redovisas 

några mål men de flesta mål baseras på årsbasis varför måluppfölj-

ningen redovisas i verksamhetsberättelsen. 

 

Beträffande analys och aktiva åtgärder anses att nämnden inte är till-

räckligt konsekvent i att vidta aktiva åtgärder efter rapportering i syn-

nerhet vad gäller den ekonomiska rapporteringen. 

 

Omsorgsnämnden har under 2013 förbättrat uppföljning och redovis-

ning av beslutade åtgärder kopplat till rapportering. Det upprättas årli-

gen rapporteringsplan för samtliga verksamheter. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-11-29 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att man anser att det har skett förbättringar inom det område där revi-

sorerna bedömt att ansvarsutövandet inte varit tillräckligt. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 192  ON/2013:109 - 700 

 

Sammanträdesplan 2014 för omsorgsnämnden och dess arbetsut-

skott___________________________________________________ 

 

Förslag på sammanträdesplan för omsorgsnämnden och dess arbetsut-

skott presenteras: 

 

Januari Februari Mars 

 

22  Onsdag AU                  19  Onsdag ON                   12  Onsdag ON 

 

   

April Maj Juni 

 

9  Onsdag ON   7  Onsdag AU 

21  Onsdag ON, T-by  

       

11  Onsdag ON 

   

Juli Augusti September 

 

--- 20  Onsdag ON 24  Onsdag AU 

 

   

Oktober November December 

 

15  Onsdag ON 12  Onsdag AU 10  Onsdag  ON 

                                                

 Beredande organs förslag  

 Förslag till sammanträdesplan för 2014 

 

 Omsorgsnämnden beslutar 

 

 att godkänna sammanträdesplan 2014 för omsorgsnämnden och dess 

arbetsutskott.                
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ON § 193  ON/2013:110 - 700 

 

Tids- och uppföljningsplan för omsorgsnämnden 2014 

 

Förslag till tids- och uppföljningsplan 2014 för omsorgsnämnden  

presenteras. 

 

Beredande organs förslag 

Förslag till tids- och uppföljningsplan 2014. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att efter vissa justeringar godkänna förslaget till tids- och uppfölj-

ningsplan för 2014. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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ON § 194  ON/2013:111 - 700 

 

Redovisning av enkäter vård och omsorg 

 

Resultatet av enkätundersökningen för vård och omsorg har samman-

ställts.169 stycken svarade på enkäten. Svarsfrekvensen är cirka 60 %. 

 

Huvudfrågorna i enkäten var: 

 Nöjdhet 

 Bemötande 

 Tydlighet 

 Tillgänglighet 

 Kompetens 

 

Beredande organs förslag 

Sammanställning av enkätsvar 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägga enkätsammanställningen till handlingarna, samt 

 

att till nästa års enkät ta med frågor om mat och aktiviteter. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 
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ON § 195  ON/2010:128 - 730 

 

Äldreplan i Västerbotten 2013--2020 

 

I slutet av 2010 tog Hälso-och sjukvårdsutskottet i landstinget och  

socialnämndernas presidier i länet initiativ till en Regional Äldreplan. 

En politisk styrgrupp utsågs med sex representanter från kommuner 

respektive landstinget. 

 

Den Regionala Äldreplanen omfattar många områden som vänder sig 

till västerbottningarna 65 år och äldre. Den beskriver både nuläge och 

framtid. Den är inte en manual för hur man ska göra utan ett redskap 

för att utveckla samarbete på många olika plan och utifrån de förut-

sättningar som finns lokalt. Medborgarna ska känna sig trygga att åld-

ras i Västerbotten. Planens målbild visar på dessa möjligheter.  

 

AC-konsensus beslutade 2013-06-12 att rekommendera kommun- och 

landstings-fullmäktige att med den regionala planen som utgångs-

punkt fatta beslut om lokala insatser inom äldreområdet. 

 

Omsorgsnämnden har för avsikt att under 2014 börja använda Äldre-

planen som redskap i utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-11-29 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige i Storumans kommun att anta den reg-

ionala Äldreplanen. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 
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ON § 196  ON/2013:27 - 735 

 

Motion - nybyggnad av äldreboende i östra delen av kommunen 

 

En motion lämnades till kommunfullmäktige från Håkan Rombe (FP) 

2012-12-13. Motionen handlade om 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 den skulle kosta mot-svarande 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 begärde yttrande från omsorgsnämnden som vid 

sammanträdet 2013-08-21 §123 beslutade att överlämna motionen 

som får uppmärksammas i arbetet med bostadsförsörjningsplanen. 

 

Vid beredning inför KsAu:s sammanträde 2013-10-08 ansåg KS pre-

sidiet att motionen inte var tillräckligt beredd för att tas upp till ny be-

handling. Ärendet återremitterades därför till omsorgsnämnden för yt-

terligare beredning. I nämndens yttrande skall det framgå om motion-

en ska bifallas eller avslås utifrån det som motionären föreslår, i detta 

fall följande: 

 

Att en allsidig utredning görs om nybyggnad av äldreboende i Storu-

man med plats för minst 75 brukare vilket motsvarar den kapacitet 

som äldreboendena Tranan och Sibyllagården har i dag. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 196 forts. 

 

Att även en utredning görs om hur äldreboendet Tranan kan användas 

som trygghetsboende. 

 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2013-11-29 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att avslå motionen med hänvisning till att det pågår en boendeutred-

ning där bostadsförsörjningen i hela kommunen utreds. 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 
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ON § 197  ON/2013:85 - 750 

 

Redovisning av inventering av behov hos psykiskt funktions-

nedsatta_____________________________________________ 

 

Enligt 5 kap 8 § Socialtjänstlagen (SoL) ska omsorgsnämnden göras 

sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för männi-

skor med psykisk funktionsnedsättning. Av både socialtjänstlagen och 

hälso- och sjukvårdslagen framgår att huvudmännen ska planera sin 

verksamhet i samverkan med utgångspunkt av målgruppens behov. 

Genom att inventera målgruppens livssituation och behov kan huvud-

männen få ett underlag för sin planering. 

 

Omsorgsnämnden fattade 130925 beslut om att en inventering skall 

genomföras inom socialtjänstens verksamhet. 

 

Målgruppen består av personer med psykisk funktionsnedsättning som 

upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsom-

råden. Dessa svårigheter kan bestå av funktionshinder, det vill säga 

begränsningar som uppstår i relation mellan en person med funktions-

nedsättning och brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av 

funktionsnedsättningen. Åldersgräns: 18 år och äldre. Personerna ska 

ha eller haft insatser via SoL/LSS och vara mantalsskrivna i kommu-

nen. 

 

Syftet med inventeringen är: 

 Att få ett underlag för planering av verksamhet i kommunen som 

motsvarar 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 

Inventering 2013 av behov hos personer med psykisk funktionsned-

sättning. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna den inventering som gjorts. 
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ON § 198  ON/2013:113 - 751 

 

Barnkonventionen 

 

FN:s  konvention om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsam-

ling den 20 november 1989, Sverige ratificerade konventionen 1990, 

som ett av de fösta länderna. Barnkonventionen gäller således i hela 

landet och på alla samhällsnivåer. Barnkonventionen betonar att barn 

har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, rätt till skydd 

mot utnyttjande och övergrepp och att få uttrycka sina åsikter och få 

dem respekterade. 

 

Trots att konventionen funnits i över 20 år är det inte alltid som den 

följs. Beslutsfattare har ett övergripande ansvar för att barnens rättig-

heter får genomslag inom hela organisationen. Genom att fatta beslut 

att aktivt arbeta med konventionen på alla nivåer inom kommunen blir 

det möjligt att stärka barnens rättigheter på ett medvetet sätt. 

  

År 2010 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) om en strategi för att stärka barns 

rättigheter. Syftet med överenskommelsen var att kommuner och 

landsting skulle intensifiera och utveckla arbetet med tillämpning av 

barnkonventionen. Fram till och med 2013 har SKL arbetat med över-

enskommelsen, som en del av överenskommelsen har det ingått att 

kommuner och landsting skall fatta politiska beslut om hur man ska 

driva frågan i den egna kommunen/landstinget.  

 

Viktiga delar i kommun och landstingens arbete med implementering 

av konventionen är: 

 

 Att lyssna till barn och unga i frågor som rör dem. 

 Öka kunskap om barn och ungas levnadsvillkor. 

 Öka kunskap om barns rättigheter. 

 

De fyra grundprinciperna i konventionen: 

 

 Artikel 2 - Inget barn får diskrimineras. Artikeln säkerställer alla 

barns lika värde och rättigheter.  

 Artikel 3 - Barnets bästa gäller alltid. Artikeln anger att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 

Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hän-

syn ska tas till barnets egen åsikt. 
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ON § 198 forts. 

 

 Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Ar-

tikeln ger barn rätt till liv, en bra fysisk hälsa och rätt till utveckling 

i andlig, moralisk, psykisk och social bemärkelse. 

 Artikel 12 - Alla barn har rätt att komma till tals. Artikeln lyfter 

fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem  

beaktade i alla frågor som berör honom/henne. När barns åsikter 

beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

 

Målet med att fatta beslut i kommunfullmäktige om att arbeta med 

implementering av barnkonventionen inom kommunens organisation, 

är att barnperspektivet skall genomsyra all kommunal verksamhet och 

att stärka barnens rättigheter. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2013-11-13 

 

Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

  

att samtliga nämnder ska se till att medarbetare och förtroendevalda 

får grundläggande utbildning och kunskap i Barnkonventionen, samt 

 

att samtliga nämnder får ansvar för Barnkonventionens implemente-

ring i den egna verksamheten. 
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ON § 199   

 

Meddelanden 

 

ON/2013:7  700 

Delegeringsbeslut 2013-11-21 från Region Västerbotten på finansie-

ring av 50 % samordnare för Vård och omsorgscollege Västerbotten 

(VO-College Västerbotten). 

 

ON/2013:100  739 

Skrivelse 2013-10-26 från HRF Hörselskadades distrikt i Västerbotten 

angående hörselomsorg inom äldreomsorgen i kommunerna. 

 

ON/2013:101  770 

Sammanfattning av Läkarförbundets rapport ”Varför kan inte doktorn 

komma?”. Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra 

äldres sjukvård. 

 

ON/2013:62  700 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-12 § 136 om nämnders och 

bolags planering för extraordinära händelser och kriser. 

 

ON/2012:108  750 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-11-26 § 123 om överens-

kommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för 

insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

ON/2013:23  775 

Beslut från Arbetsmiljöverket 2013-10-15 om föreläggande enligt 7 

kap 7 § Arbetsmiljö-lagen på flyktingboendet Oasen, Storuman. INU 

2013/9765. 

 

ON/2013:84  750 

Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-05 om 

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

(2001:453), vid HVB-hemmet Språnget i Storumans kommun. Dnr 

8.4.2-36331/2013. 

 

ON/2013:104  750 

Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-15 om 

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

(2001:453) vid HVB-hemmet Oasen i Storumans kommun. Dnr 8.4.2-

42529/2013. 
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ON § 199 forts. 

 

ON/2012:122  735 

Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-22 om 

boendeplacering vid servicehus i Storumans kommun. Ärendet avslu-

tas. Dnr 9.2-39303/2012. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offenlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Beslut 2013-10-14 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg i 

ärende ej verkställt beslut enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen. Dnr 

9.5.1-26510/2011. 

 

Dom 2013-10-17 från Uppsala Tingsrätt i vårdnadsärende. Mål nr T 

3181-12. Domen har vunnit laga kraft. 

 

Dom 2013-10-25 från Förvaltningsrätten i Umeå i överklagat ärende 

av beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 

1225-13. 

 

Dom 2013-11-04 från Stockholms Tingsrätt om begångna brott. Mål 

nr B 14976-13. 

 

Beslut 2013-11-26 från Förvaltningsrätten i Umeå i överklagat beslut 

av förvaltnings-rättens dom den 25 oktober 201, om bistånd enligt so-

cialtjänstlagen (2001:453), SoL; nu fråga om överklagande kommit in 

i rätt tid. Mål nr 1225-13 E. 

 

Beslut 2013-12-06 från Kammarrätten i Sundsvall om överklagat av-

görande av förvaltningsrätten i Umeås dom den 4 juni 2013 i mål nr 

530-13. Ärendet gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen 

(1991:900) avseende beslut av omsorgs-nämnden i Storumans kom-

mun den 12 december 2012, § 152; fråga om prövnings-tillstånd. Mål 

nr 1877-13. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 200   

 

Sekretessärende 
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ON § 201   

 

Sekretessärende 
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ON § 202   

 

Sekretessärende 
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ON § 203   

 

Sekretessärende 
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ON § 204   

 

Sekretessärende 
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Sekretessärende 
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ON § 206   

 

Sekretessärende 
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ON § 207   

 

Sekretessärende 

 

 

  

  

 


