
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28)  

 

Omsorgsnämnden  2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2014-02-19, kl 09.00—15.00 

  

Beslutande Patrik Persson (C)  

 Monica Beije (M) 

 Håkan Rombe (Fp) 

 Christin Vallin (S) ordförande 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Erold Westman tjänstgörande ersättare 

   

  

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Rune Hägglund ekonomisekr §§ 8-9 

 Siv Johansson enhetschef § 1 

 Lars-Erik Klasson ansvarig Vändpunkten Öppenvård § 3 

 Erika Frohm avdelningschef § 4 

 Lena Carlsson enhetschef § 12 

 Johan Larsson Vårdförbundet § 5 

 Daniel Johansson Vårdförbundet § 5 

  

  

    

Utses att justera Patrik Persson 

 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, Storuman 2014-02-27 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   1 -- 23 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Christin Vallin    

 

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

 Patrik Persson 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2014-02-19  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-02-27 Datum för anslags nedtagande 2014-03-13 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 1  ON/2014:1 - 700 

 

Information om Tranans verksamhet 

 

Enhetschef Siv Johansson informerar om verksamheten på äldreboen-

det Tranan enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaron/rehabiliteringsarbetet 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef Siv Johanssons redovisning 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 2  ON/2013:111 - 700 

 

Redovisning av enkäter IFO 

 

IFO-chef Annika Mörtsell redovisar enkätundersökningen för individ- 

och familjeomsorgen 2013. Enkäten besvarades av 22 personer. 

 

Huvudfrågorna i enkäten var: 

 Nöjdhet 

 Bemötande 

 Tydlighet 

 Tillgänglighet 

 Kompetens 

 

Beredande organs förslag 

Sammanställning av enkätsvar 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen samt finner att de flesta är nöjda med  

individ- och familjeomsorgen. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 3  ON/2014:1 - 700 

 

Information om IFO, Vändpunkten och Öppenvården 

 

IFO-chef Annika Mörtsell och Lars-Erik Klasson, ansvarig för Vänd-

punkten Öppenvård informerar om verksamheterna på IFO, Vänd-

punkten och Öppenvården. De punkter som redovisades var bland an-

nat: 

 

 Personalbemanningen på IFO 

 Verksamhetsutveckling under 2013 

 Samverkan med olika myndigheter, föreningar med flera 

 Förebyggande arbete 

 Antal ärenden inom öppenvård och placeringar på institutioner. 

 Framtida behov 

 Drogvaneundersökningen vid Röbroskolan klass 7—9. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsell redovisning. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 4  ON/2014:1 - 700 

 

Information om Backens verksamhet 

 

Avdelningschef Erika Frohm informerar om verksamheten på sjukstu-

gan/Backen enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaron/rehabiliteringsarbetet 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 

Landstinget tog över driften 2013 av vårdplatserna på sjukstugan/ 

Backen. Även 11 personal från kommunen gick över. Åtta korttids-

platser samt en överbeläggningsplats förfogar kommunen över. 

 

Utveckling med patientnärmare vård. Administrativ personal 0,75 har 

anställts dagtid, för att avlasta sjuksköterskan som kan vara mer med i 

arbetet på avdelningen. 

 

Arbetet med rutiner fortsätter, nytt larm, ombyggnad av kök samt upp-

fräschning av palliativrum är på gång.  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 5  ON/2014:1 - 700 

 

Information av Vårdförbundet 

 

Vårdförbundets  avdelningsordförande i Västerbotten Johan Larsson 

och Daniel Johansson, ordförande för Vårdförbundet i Storuman in-

formerar om sin situationen för bl a sjuksköterskorna i inlandet. 

 

De vill ge politikerna en signal om problematiken med rekrytering av 

vårdpersonal till inlandet: 

 

 Specialistutbildning för sjuksköterskor 

 Vikariesituationen är svår, särskilt semestervikarier 

 Göra utbildningen attraktivare 

 Lönesättningen av sjuksköterskor 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 6  ON/2013:21 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Vice ordförande Christin Vallin har genomgång av omsorgsnämndens 

protokoll 2013-12-11. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (28)  

   

Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 7  ON/2014:1 - 700 

 

Information av socialchefen 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Beläggning i kommunens särskilda boenden 10 februari 2014. 

 

 Ny Folkhälsomyndighet från 1 januari 2014. Myndigheten övertar 

de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut 

ansvarar för idag och ersätter därmed dessa myndigheter. Samtidigt 

överförs större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns på-

verkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporte-

ringen. 

 

 Föreläsningar med Jane Lindell Ljunggren som varit för personalen 

inom vård och omsorg. 

 

 Afasi-toppen. Statistik 2013 över besök i prova-på-rummet är 74 

stycken, hembesök 70 stycken. 8 studiecirklar har hållits.  

 

 Statistik från familjerådgivningen i Storumans kommun.  

 

 Projektplan 2014-01-31 från PWC, där en granskning av arbetet  

med kvalitetssystem inom äldreomsorgen skall ske. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (28)  

   

Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 8  ON/2013:108 - 706 

 

Attesträtt för Backens kök 

 

Vid organisationsförändringen för enhetschefer inom vård och om-

sorg, har förändringar skett som föranleder nytt beslut om attesträtt  

för ordinarie och ersättare. Den nya organisationen träder i kraft  

2014-03-01. 

 

Ansvar Beslutsattest ordinarie           Ersättare 

536 Socialchef                                 May-Britt Burman 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisekr Rune Hägglunds tjänsteutlåtande 2014-02-10 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna attesträtt till ordinarie och ersättare för Backens kök,  

ansvar 536. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 9  ON/2014:9 - 706 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 

 

Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för omsorgs-

nämnden presenteras. 

 

Beredande organs förslag 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2013 som över-

sändes till kommunstyrelsen, samt 

 

att kräva följsamhet i budgeten för 2014. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 10  ON/2013:31 - 701 

 

Godkännande av ansökan och verksamhetsberättelse om stats-

bidrag för verksamheter med personligt ombud_____________ 

 

Från den första augusti 2013 styrs statsbidraget för personligt ombud 

av förordningen SFS 2013:522. Med anledning av detta begär Läns-

styrelsen i Västerbotten län in nytt underlag för verksamheten. För-

ordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidraget för år 2014. 

 

Från år 2014 kommer ansökningsförfarandet att vara enhetlig för 

samtliga län. Omsorgsnämndens protokoll ska medfölja ansökan. 

 

Verksamhetsberättelse har upprättas för personligt ombud i södra 

Lappland och Vilhelmina kommun har ansvarat för att skicka den  

till Länsstyrelsen. Omsorgsnämnderna i samtliga kommuner måste 

godkänna verksamhetsberättelsen och beslut kan skickas in i efter-

hand. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2014-02-10. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad ansökan om statsbidrag för personligt ombud, 

samt 

 

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 11  ON/2013:103 - 754 

 

Redovisning av extra bistånd till julmat och julklappar enligt  

4 kap 2 § SoL, julen 2013_______________________________ 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2013-11-13, § 9 att per-

soner som varit långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd skulle  

beviljas extra bistånd enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen inför julen 

2013.  

 

Bistånd till julklappar med 300 kr/hemmaboende barn, julklappar för 

150 kr/placerat barn (gäller barn under 18 år), samt 200 kr extra till 

mat per person i hushållet till samtliga långvarigt biståndsberoende. 

 

IFO-chef har enligt uppdrag av nämnden sammanställt en redovisning 

av kostnaden för utbetalning av extra bistånd till julmat och julklappar 

enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen gällande julen år 2013. 

 

Kostnaden för matpengar 200 kr/person = 19 per-                              

soner, barn och vuxna    3 800 kr 

Kostnaden för julklappar hemmavarande barn                                  

300 kr/person = 4 barn    1 200 kr 

Kostnaden för julklappar placerat barn                                              

150 kr/barn = 3 barn       450 kr 

 

Summan för extra bistånd julen 2013  5 450 kr 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells redovisning 2014-01-24. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 12  ON/2013:124 - 733 

 

Arbetsmiljön på Dagcenter 

 

Personalen vid Storumans dagcenter har i skrivelse 2013-12-09  

redogjort för de arbetsmiljöproblem som råder vid dagcenter p g a 

trångboddhet. 

 

Sedan hösten 2012 har det tillkommit 5 extra brukare som vistas vid 

dagcenter, stundtals 6 extra brukare. För närvarande finns 17 inskrivna 

brukare. Detta har medfört betydligt högre ljudnivå då brukarna är 

högljudda. De har samma lokalutrymme som innan de nya brukarna 

kom. Det är ett arbetsmiljöproblem både för brukare och personal. 

 

En ny och bra aktivitet är demontering av gamla elektriska apparater, 

som sorteras och lämnas på återvinningen. Även kreativt skapande av 

resterna görs. På grund av lokalbrist sker demonteringen i matsalen, 

med verktyg och uppsamlingsbackar m m som upptar golvytan. Färg 

och form är också hänvisad till köket, då närheten till vatten krävs. 

 

År 2008 flyttade Vändpunkten sin verksamhet i de lokaler där dagcen-

ter finns. Vändpunkten är IFO:s dagliga verksamhet för psykiskt 

funktionsnedsatta. De delar vissa lokaler, exempelvis kök och matsal. 

 

Personalen på dagcenter påpekar att arbetssituationen är ohållbar och 

kräver mera utrymme därför att: 

 

 Alla brukare behöver värnas från ljud då de blir mycket trötta och 

irriterade. 

 Vissa brukare behöver vara själva och vila. 

 Det är nödvändigt och behövligt med egen lokal för demontering 

och bild. Matsalen ska av hygieniska skäl inte vara en verkstad. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till socialchefen att komma med förslag till en lösning av 

lokalsituationen på dagcenter, samt 

 

att ärendet redovisas vid nämndens sammanträde i mars. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 13  ON/2014:7 - 701 

 

Prestationsersättningar inom äldreområdet för 2013 

 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en över-

enskommelse om ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 

äldre”. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att bedöma om 

kommuner och landsting har uppnått de grundläggande krav och re-

sultat som regeringen beslutat lämna prestationsersättning för. 

 

För 2013 har Storumans kommun erhållit totalt 512 205 kronor. Er-

sättningarna har betalats ut inom följande områden: Munhälsobedöm-

ningar, BPSD (demensregister), olämpliga läkemedel, psykosläkeme-

del, antiinflammatoriska läkemedel samt undvikbar sluten vård. Be-

träffande ovanstående läkemedel har användningen minskat. 

 

Användandet av dessa prestationsersättningar behöver inte redovisas 

utan omsorgsnämnden kan besluta hur de ska användas. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2014-02-10. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att prestationsersättningarna ska användas i kompetenshöjande syfte 

för omvårdnadspersonal 

 

att förvaltningen får nyttja ersättningarna utifrån de behov som kon-

stateras, samt 

 

att redovisning lämnas till nämnden i juni och december över hur 

pengarna nyttjats. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 14  ON/2014:8 - 701 

 

Prestationsersättningar inom psykiatriområdet för 2013 

 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har gjort en 

överenskommelse inom området psykisk ohälsa. Syftet är att förbättra 

vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Överenskom-

melsen ska genom ekonomiska incitament och med patientens behov  

i centrum uppmuntra och stärka utvecklingsarbetet i kommuner och 

landsting. 

 

För 2013 har Storumans kommun erhållit prestationsersättning med 

177 502 kronor. 

 

Storumans kommun har fått godkänt på alla fyra grundkraven. Det 

handlar om överenskommelse i samverkan, webbaserad information, 

samordnad individuell plan (SIP) samt inventering av vuxna med  

psykisk ohälsa. 

 

Omsorgsnämnden kan disponera dessa medel och det krävs ingen  

redovisning till SKL. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2014-02-10. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att ge IFO-chefen i uppdrag att använda prestationsersättningarna till 

att förbättra vården och omsorgen om personer med psykisk ohälsa, 

samt 

 

att lämna redovisning till omsorgsnämnden i december. 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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ON § 15  ON/2009:94 - 700 

 

Tillägg till Procapita Plus för vård och omsorg 

 

Omsorgsnämnden beslutade 2010-04-21 § 58 att inköpa Procapita 

plus. Systemet köptes men togs inte i bruk då Storumans kommun 

gick med i Umeås upphandling för nytt verksamhetssystem. Samar-

betet mellan Umeå kommun och Pulsen Combine avbröts i juni.  

I och med detta så är verksamheterna på väg att börja använda Pro-

capita plus och utbildning av personal har påbörjats. 

 

Tieto Enator har utvecklat ÄBIC och kommunen har möjlighet att 

köpa till den modulen. I framtiden kommer det att vara nödvändigt att 

använda sig av ÄBIC och ICF som är ett klassifikationssystem. 

 

För att stödja utvecklingen av ett behovsinriktat och systematiskt ar-

betssätt, där ett nationellt fackspråk används, har Socialstyrelsen tagit 

fram modellen Äldres behov i centrum, ÄBIC. Modellen utgår från 

processen för socialtjänstens handläggning och dokumentation avse-

ende äldreomsorg. Den äldres livssituation och behov av stöd i sin 

livsföring beskrivs och dokumenteras med Internationell klassifikation 

av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.  

Äldres behov i centrum bidrar till:  

 rättsäkerhet, likvärdig hantering av ansökan, utredning, planering 

och uppföljning i hela landet  

 att beskriva behov, de behov som ingår i ansökan, de som ska till-

godoses med insatser samt målsättning för dessa behov  

 transparens, ökad tydlighet och bättre möjlighet till insyn i hand-

läggningsprocessen för den enskilde  

 organisering och resursplanering utifrån behov  

 användning av nationellt fackspråk inom äldreomsorgen  

Engångskostnad för ÄBIC modul uppgår till 35 000 kronor,  det till-

kommer en månadskostnad med 875 kronor. Inför budget 2014 har 

100 000 kronor avsatts för förbättring av verksamhetssystem. 

Beredande organs förslag                           

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2014-02-18 
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Omsorgsnämnden 2014-02-19 
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ON § 15 forts. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att införa ÄBIC 

 

att köpa in ÄBIC modul till en kostnad av 35 000 kronor 

 

att kostnaden ska belasta verksamhet 59018.  
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ON § 16  ON/2014:2 - 700 

 

Anbud städning - Tranan 

 

Upphandling har skett avseende servicetjänster i form av bemanning 

vid verksamheten på Tranans äldreboende. 

 

Två anbud har inkommit och endast en anbudsgivare klarade kvalifi-

ceringen. 

 

Efter utvärdering är Samhall kvalificerad för uppdraget och tilldel-

ningsbesked har skickats ut. Avtal kan skrivas tidigast den 18 februari 

2014. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2014-02-20. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att påteckna avtal med Samhall avseende servicetjänster vid Tranan, 

samt 

 

att avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till ett års förläng-

ning. 
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ON § 17   

 

Meddelanden 

 

ON/2013:136  770 

Årsredovisning 2012 för Västerbottens läns landsting. 

 

ON/2013:125  701 

Föreskrifter och beslut från Statens Institutionsstyrelse SiS om föränd-

rade avgifter vid placering hos SiS från och med den 1 januari 2014. 

 

ON/2013:126  730 

Rapport från Socialstyrelsen ”Primärvårdens ansvar och insatser för 

de mest sjuka äldre- kartläggning av korttidsboenden samt utbud av 

primärvård och övrig vård och omsorg”. 

 

ON/2013:129  770 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-

ting om nationell satsning för förbättrad patientsäkerhet för år 2014. 

 

ON/2013:130  770 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-

ting om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015. 

 

ON/2013:131  701 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-

ting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom so-

cialtjänsten 2014. 

 

ON/2013:132  770 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-

ting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa för år 

2014. 

 

ON/2013:133  730 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-

ting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre för 

2014. 

 

ON/2013:134  751 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-

ting om att stärka barnets rättigheter i Sverige. 
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ON § 17 forts. 

 

ON/2013:135  770 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-

ting om fortsatta insatser för en mer jämlik hälso- och sjukvård för 

2014. 

 

ON/2013:128  751 

Rapport från IVO Inspektionen för vård och omsorg – ”Vad har vi 

sett? Resultat från inspektioner 2010-2013 av HVB för barn och unga 

och bostäder enligt 9 § 8 LSS”. 

 

ON/2013:127  751 

Rapport från IVO Inspektionen för vård och omsorg – ”En trygg och 

säker vård-har personalen lämplig utbildning? En granskning av vård- 

och omsorgspersonalens utbildning och metoder i HVB för barn och 

unga”. 

 

ON/2014:6  700 

Rapport från IVO Inspektionen för vård och omsorg – ”Personlig as-

sistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare”. 

 

ON/2014:5  700 

Socialstyrelsens rapport om ”Personlig assistent och god man – är rol-

lerna förenliga?” 

 

ON/2013:118  731 

Skrivelse 2013-11-27 från ordförande Hildur Lindqvist, Afasitoppen – 

PPRum Västerbotten om anställande av logopeder. 

 

ON/2013:140  735 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-11-26, § 105 om medborgar-

förslag – komplettering av ägardirektiv till Fastighets AB Umluspen 

avseende inomhustemperatur i äldreboenden och förskolor. 

 

ON/2013:139  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-11-26, § 113 om delårsrap-

port januari-augusti 2013 för Storumans kommun. 

 

ON/2013:138  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-11-26, § 114 om principer 

för hantering av investeringsbudget från och med 2014. 
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ON § 17 forts. 

 

ON/2013:137  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-11-26, § 116 om budget 

2014—2015. 

 

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 

Information från Arbetsmiljöverket 2014-01-31 om avslutat ärende  

rörande arbetsmiljöåtgärd på flyktingboendet Oasen. 

 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Beslut 2013-12-13 från IVO Inspektionen för vård och omsorg i 

ärende klagomål om handläggning vid Barn- och Ungdomspsykiatrin, 

Lycksele. 

 

Dom 2013-12-19 från Lycksele Tingsrätt i vårdnadsärende. Mål nr T 

620-13. Domen har vunnit laga kraft 2014-01-09. 

 

Dom 2013-12-20 från Lycksele Tingsrätt i vårdnadsärende. Mål nr T 

352-13. Domen har vunnit laga kraft 2014-01-10. 

 

Dom 2014-01-09 från Lycksele Tingsrätt i ärende begångna brott 

misshandel enligt lagrum 3 kap 5 § brottsbalken. Mål nr B 653-13. 

Domen har vunnit laga kraft 2014-01-30. 

 

Dom 2014-01-15 från Lycksele Tingsrätt i ärende begångna brott 

snatteri enligt lagrum 8 kap 2 § brottsbalken. Mål nr B 12-14.  

Domen har vunnit laga kraft 2014-02-05. 

 

Dom 2014-01-20 från Lycksele Tingsrätt om överklagat beslut i 

ärende om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.  

Mål nr 1759-13 E. 

 

Dom 2014-01-29 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

i ärende om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.  

Mål nr 1833-13 E. 
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ON § 17 forts. 

 

Dom 2014-01-29 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

i ärende om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 

1686-13 E. 

 

Dom 2014-02-12 från Lycksele Tingsrätt om avgörande i faderskaps-

ärende. Mål nr  

T 746-13. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 18   

 

Sekretessärende 
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ON § 19   

 

Sekretessärende 
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ON § 20   

 

Sekretessärende 
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ON § 21   

 

Sekretessärende 
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ON § 22   

 

Sekretessärende 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 28 (28)  

   

Omsorgsnämnden 2014-02-19 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 23   

 

Sekretessärende 

 

 

 

 


