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Omsorgsnämnden  2014-03-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2014-03-12, kl 09.00—14.00 

  

Beslutande Patrik Persson (C)  

 Monica Beije (M) 

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S)  

  

  

  

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Rune Hägglund ekonomisekr § 29 

 Ann-Charlotte Reisek MAS § 24 

 Anette Liljegren projektkoordinator GMC § 25 

  

   

 

 

    

Utses att justera Patrik Persson 

 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, Storuman 2014-03-19 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   24 -- 46 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Patrik Persson 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2014-03-12  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-03-19 Datum för anslags nedtagande 2014-04-10 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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ON § 24  ON/2014:20 - 730 

 

Årlig kvalitetsmätning inom särskilda boenden  

 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar från den årliga kvalitetsmät-

ningen inom särskilda boenden. Den genomfördes under vecka 46, 

2013 med 147 brukare inom följande områden: 

 Sjukdomsgrupper/diagnoser 

 Inkontinens 

 Skydds- och begränsningsåtgärder 

 Nattfasta 

 Trycksår 

 Apodos 

 

Avvikelser, jämförelse 2011-2013: 

 Fall 

 Läkemedel 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 25  ON/2014:19 - 701 

 

Slutrapport av Tillsammans-arbetet 

 

Projektkoordinator Anette Liljegren, Glesbygdsmedicinskt centrum 

GMC redovisar om slutrapporten för Tillsammansarbetet, som blev 

klar i december 2013. 

 

Utvärdering har gjorts om samarbetet mellan kommun och landsting 

under tiden 1 januari 2006 till 30 juni 2012. Uppdraget har varit att 

undersöka om målen i uppdragsbeskrivningarna i avtalet mellan 

kommun och landsting, om att bedriva vård och omsorg i samverkan, 

har uppfyllts. 

 

Beredande organs förslag 

Slutrapport för Tillsammansarbetet. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen, samt att man noterar att ett möte skall 

hållas med ledningsgruppen där frågor om dagsläget och framtiden 

skall diskuteras. 
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ON § 26  ON/2014:18 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll 2014-02-19. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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ON § 27  ON/2014:1 - 700 

 

Socialchefen och IFO-chefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Personligt ombud Thomas Lindberg är tjänstledig i 6 månader, ska 

vikariera på vuxenpsykiatrin. 

 

 Umeå och Skellefteå kommuner skall göra en upphandling på ett 

nytt verksamhetssystem år 2015. Då kan det bli aktuellt för vår 

kommun att få ta del av det genom optionsavtal. 

 

 Akut arbetsmiljöproblem på köket Vikbacka. En utredning skall 

vecka 19 presentera ett resultat på åtgärder för att lösa köksfrågan i 

Tärnaby. 

 

 Öppna jämförelser – rapport från Region Västerbotten.  

 

 Beläggning i kommunens särskilda boenden 10 mars 2014. 
 

 

IFO-chef Annika Mörtsell informerar om följande: 

 

 Antal ärenden för budget- och skuldrådgivningen under tiden  

1 januari-31 december 2013. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna information, samt 

 

att vid nästa nämndssammanträde i maj ta upp ärendet rapporten om 

öppna jämförelser. 
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ON § 28  ON/2013:12 - 709 

 

Kvalitetsredovisning klagomål och synpunkter 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar sammanställning av klago-

mål och synpunkter under tiden 2013-10-10—2014-03-09. Sex styc-

ken klagomål har inkommit och åtgärdats. 

 

Beredande organs förslag 

Redovisning av klagomål och synpunkter. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen där man konstaterar att alla klagomål är 

åtgärdade. 
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ON § 29  ON/2014:21 - 706 

 

Ekonomisk redovisning februari 2014 

 

Ekonomisekreterare Rune Hägglund redovisar omsorgsnämndens 

ekonomi för februari 2014. 

 

Redovisningen visar på en positiv avvikelse med 711 085 kronor.  

De verksamheter som visar störst underskott är personalkostnader på 

Blåsippan och Granhöjden, LSS/LASS och Paramedicin. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisk redovisning februari 2014. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att undersöka närmare de höga personalkostnaderna på Blåsippan och 

Granhöjden. 
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ON § 30  ON/2013:81 - 706 

 

Investeringsbudget 2014 
 

Omsorgsnämnden har 750 000 kronor att fördela under 2014. Vid 

äldreboendet Tranan har det inträffat tillbud med att vårdtagare gått ut 

nattetid utan att någon omedelbart uppmärksammat detta. Hittills har 

inte någon kommit till skada utan personalen har kunnat hitta de som 

gått ut.  

 

För att undvika att någon vårdtagare ska komma till skada finns behov 

av larm på samtliga dörrar. På Tranan finns 11 utgångar och kostnad 

för larm beräknas uppgå till cirka 54 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-03-04. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att bevilja inköp av dörrlarm till äldreboendet Tranan för en kostnad 

av 54 000 kronor. 
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ON § 31  ON/2013:124 - 733 

 

Arbetsmiljön på Dagcenter 

 

Det har inkommit en skrivelse till omsorgsnämnden från personal på 

dagcenter. De vill göra nämnden uppmärksam på att lokalerna är för 

små för den verksamhet som bedrivs vid dagcenter. Demontering är 

en ny aktivitet som allt fler vill delta i. Gamla elektriska apparater tas 

emot och demonteras, sorteras och lämnas på återvinningen. Det görs 

även kreativt skapande av resterna. 

 

På grund av lokalbrist sker demonteringen i matsalen som för närva-

rande är både verkstad och matsal. Ljudnivån är hög och det är svårt 

att hitta tysta rum för vila för de brukare som inte orkar delta i aktivi-

teter under så lång tid. Oavsett vilka aktiviteter som bedrivs vid dag-

center så finns behov av tillgång av fler rum så att brukarna får större 

möjligheter att gå ifrån. 

 

Under 2008 flyttades vändpunkten till dagcenter och tog delar av loka-

lerna i anspråk. Vid detta tillfälle fanns endast sju brukare vid dag-

verksamheten. Det var en bra lösning just då men nu har förutsätt-

ningarna ändrats. Hösten 2012 lades ämneskursen vid Folkhögskolan 

ner vilket fick till följd att fler brukare skrevs in vid dagcenter. För 

närvarande är 17 brukare inskrivna. 

 

Tillsammans med Umluspen har IFO chef sökt en alternativ lokal för 

vändpunkten men utbudet av större lägenheter är mycket begränsat. 

Lokalen måste vara lättillgänglig och ligga i bottenplan. Det finns en 

tom affärslokal i centrum som efter vissa anpassningar skulle vara 

lämplig för vändpunktens verksamhet. I denna lokal kan även familje-

stödjare ha sitt kontor. 

 

Enligt Umluspen måste ventilationen bytas. Den kostnaden belastar 

dock inte omsorgsnämnden. 

 

Hyran för lokalen uppgår till 10 000 kronor i månaden. Detta kommer 

att medföra en kostnadsökning med 120 000 kronor på helår. Vänd-

punkten har inte betalat någon hyra på dagcenter utan den kostnaden 

har legat på ansvar 540. Inför budgetarbete 2015 måste det tillskapas 

medel för hyreskostnad för vändpunkten. 
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ON § 31 forts. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-03-04. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att återremittera ärendet till omsorgsförvaltningen för ytterligare  

utredning av lokalerna, samt 

 

att en presentation av ärendet görs vid nämndsammanträdet i maj.  
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ON § 32  ON/2007:24 - 770 

 

Förebyggande hembesök 75-åringar 

 

Syftet med förebyggande hembesök var att skapa trygghet, främja 

hälsa, stödja det friska och därmed uppskjuta behov av regelbunden 

vård bland seniorerna.  

 

Omsorgsnämnden beslutade 2013-10-16 att inte genomföra några  

förebyggande hembesök under 2013, då det inte fanns någon ekono-

misk möjlighet att skapa en extra resurs för det ändamålet. 

 

En utredning skulle göras i Västerbotten då det råder osäkerhet om 

målgruppen 75 åringar är den rätta. Något resultat har ännu inte  

presenterats. 

 

Nämnden beslutade att frågan skulle återaktualiseras under första 

kvartalet 2014 för nytt ställningstagande. De ekonomiska förutsätt-

ningarna har inte förändrats varför nämnden föreslås besluta att inte 

genomföra förebyggande hembesök under 2014. 

 

I händelse av att det kommer nya rekommendationer eller beslut reg-

ionalt i frågan kan omsorgsnämnden återigen överväga om förebyg-

gande hembesök ska genomföras. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-03-04. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att inte genomföra några förebyggande hembesök för 75-åringar  

under 2104. 
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ON § 33  ON/2014:11 - 754 

 

Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd 2014 

 

Individ- och familjeomsorgen har upprättat förslag på reviderade rikt-

linjer för försörjningsstöd. 

 

Ändringarna gäller inom följande områden: 

 Jobbstimulans 

 Hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomst 

 Hushållsel 

 Sjukvårdskostnader och mediciner 

 Tandvård 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-02-26. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta de reviderade riktlinjerna för försörjningsstöd. 
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ON § 34  ON/2014:12 - 701 

 

FOU-ombud i Storuman 

 

Under 2010 fattades beslut i omsorgsnämnden att det skall finnas 

FoU-ombud i förvaltningen. Detta för att kommunen skall kunna be-

vaka och ta till vara kvalitetsförbättringar, forskning och utveckling på 

ett bättre sätt. FoU-ombuden ingår i ett nätverk som FoU Västerbotten 

har samlat. 

 

Sedan 2010 har ett ombud bytts ut och FoU-rollen har förändrats nå-

got. FoU-ombuden har upprättat ett reviderat förslag på vad som ingår 

i uppdraget. Kostnader som uppstår inom ramen för uppdraget är resor 

och eventuellt någon övernattning. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-02-26. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utse Ann-Charlotte Reisek, MAS och Annika Mörtsell, IFO-chef 

till FoU-ombud 

 

att redovisning från FoU-ombuden skall årligen ske till nämnden, 

samt 

 

att kostnaderna för uppdraget ska rymmas i nämndens budget. 
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ON § 35  ON/2014:15 - 730 

 

Regional stödstruktur för en evidensbaserad praktik och eHälsa 

inom socialtjänsten i Västerbotten_________________________ 

 

År 2014 är överenskommelse för eHälsa klar, även inriktningen och 

storleken på årets stimulansmedel. Länet får i år stimulansmedel till en 

eHälsosamordnare på 374 250 kronor och projektmedel för 2 368 636 

kronor. Målen för året är samstämmiga med förra årets överenskom-

melse förutom sista punkten. 

 

Målen för 2014 är följande: 

 Användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och 

underlätta för den enskilde samt för att effektivisera verksamheten. 

E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och 

förutsättningar. E-tjänsterna ska vara ett komplement till andra 

former av service och kontakter med socialtjänsten. De ska inte in-

nebära en försämring för den stora grupp människor som inte an-

vänder sig av Internet. 

 Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till 

säker roll- och behörighetsidentifikation. 

 Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumen-

tera och komma åt information mobilt. 

 Användningen av Nationell Patientöversikt, NPÖ, i kommunerna 

och hos enskilda vårdgivare. Behörig personal ska både kunna ta 

del av och tillgängliggöra information i NPÖ. Detta avser informa-

tion som dokumenteras enligt Hälso- och sjukvårdslagen.  

 Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghets-

larm som kommunen har beviljat. 

 Andelen kommuner som beslutat om handlingsplaner för verksam-

hetsutveckling enligt konceptet för ”trygghet, service och delaktig-

het i hemmet genom digital teknik”. Digital teknik har stor potential 

att bidra till att äldre personer och andra med psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig 

trygga och delaktiga i samhället. 

 

Allt fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Skälen 

till denna utveckling är många, bland annat har en allt bättre bostads-

standard med moderna bekvämligheter bidragit till denna utveckling. 

En väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård och bra trygghetslarm har 

också varit viktiga förutsättningar för kvarboende.  
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ON § 35 forts. 

 

Detta innebär att det är angeläget för landets samtliga kommuner att så 

snart som möjligt byta dagens analoga utrustning i hemmen och se till 

att även larmmottagningen blir digital. Detta är förenat med en icke 

obetydlig kostnad, varför man inte kan förutsätta att skiftet kan ske 

under 2014 i samtliga kommuner.  

 

Samtidigt är det viktigt att peka på de möjligheter som bytet till digital 

teknik innebär på sikt både för den enskilde och för kommunerna. 

Kostnaden följs av möjligheter till ökad trygghet, bättre service och 

vård för den enskilde och effektiviseringsmöjligheter för kommunen.  

 

Modern informations- och kommunikationsteknik samt medicintek-

niska landvinningar kommer successivt göra det än enklare och tryg-

gare att bo kvar hemma, för alla dem som så önskar långt upp i åren.  

 

För att få ta del av stimulansmedel från SKL 2014 krävs att varje 

kommun politiskt i omsorgsnämnden beslutar att påbörja processen 

om ”trygghet, service och delaktighet i hemmet” vilket innebär att 

övergå till digital teknik för trygghetslarmen och därmed kunna ut-

nyttja nuvarande och kommande möjligheter för ökad trygghet, ser-

vice och delaktighet i hemmet.   

 

Beslutet förutsätter också berörda medarbetare i socialtjänsten och 

hemsjukvården ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidenti- 

fikation. Användning av surfplattor, mobiltelefoner och andra tekniska 

hjälpmedel möjliggör även på sikt mobil dokumentation och åtkomst 

till relevant information på plats hemma hos brukarna. 

 

Varje kommun ska också utifrån den regionala planen för eHälsa ta 

fram en långsiktig lokal plan för finansiering, organisation och sam-

verkan inom eHälsaområdet. Utvecklingen av eHälsa ska bedrivas i 

nära samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med 

den regionala stödstrukturen för en evidensbaserad praktik i social-

tjänsten. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-03-03. 
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ON § 35 forts. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att påbörja processen med att övergå till digital teknik för samtliga 

trygghetslarm och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delak-

tighet och service i hemmet, samt 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån den regionala planen för 

eHälsa ta fram en långsiktig lokal plan för finansiering, organisation 

och samverkan inom området eHälsa.   

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (27)  

   

Omsorgsnämnden 2014-03-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

  

 

 

ON § 36  ON/2013:109 - 700 

 

Ändring av sammanträdesdagar för omsorgsnämnden 

 

På grund av olika möten för ordföranden och socialchefen, som sam-

manfaller med ordinarie sammanträdesdagar, måste ändringar göras i 

sammanträdesplanen för omsorgsnämnden: 

 

Omsorgsnämndens sammanträde den 9 april utgår, ersätts med ett ar-

betsutskott den 2 april 2014. 

 

Arbetsutskottets sammanträde den 7 maj utgår. 

 

Omsorgsnämndens sammanträde den 21 maj flyttas till 14 maj 2014 i 

Tärnaby. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna föreslagna ändringar av sammanträdesdagar för om-

sorgsnämnden. 
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ON § 37  ON/2012:57 - 730 

 

Redovisning av stimulansmedel för värdegrundsarbetet 

 

Omsorgsnämnden fick under år 2012, 132 004 kronor för att utveckla 

värdegrundsarbetet. Pengarna skulle användas till att utbilda cirkelle-

dare och att vidareutveckla funktioner för ett sammanhåller ansvar i 

värdegrundsfrågor.  

 

Det är 22 personer som utbildats till studiecirkelledare, och de har ge-

nomfört åtta cirklar per enhet där all personal varit delaktiga. Värde-

grundsfrågor är stående punkt vid alla arbetsplatsträffar. 

 

Socialstyrelsen har upphandlat en ledarskapsutbildning vid Umeå uni-

versitet där stort fokus ligger just på värdegrundsfrågor. Sex enhets-

chefer går utbildning som omfattar 30 högskolepoäng. 

 

Till dessa aktiviteter har använts 109 843 kronor. Kvarstående medel 

22 161 kronor ska återbetalas till Socialstyrelsen då stimulansmedlen 

endast fick användas till och med 2013. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-03-06. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 38   

 

Meddelanden 

 

ON/2013:115  701 

Ansökan om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier till Bover-

ket. 

 

ON/2013:82  751 

Ekonomisk redovisning av statsbidrag för kompetensutveckling inom 

den sociala barn- och ungdomsvården 2013 till Socialstyrelsen.  

Dnr 9.1-27996/2013. 

 

ON/2012:121  700 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 18 – revidering av till-

lämpningsanvisningar för fastställelse av ersättning för förlorad ar-

betsinkomst. 

 

 

Nedanstående ärenden innefattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Påminnelse 2014-02-13 från Förvaltningsrätten i Umeå i ärende om 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål nr 1953-13. 

Aktbilaga 12. 

 

Dom 2014-02-12 från Lycksele Tingsrätt i faderskapsärende. Mål nr T 

746-13. Domen har vunnit laga kraft. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 39   

 

Sekretessärende 
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Justering (sign)  Expediering 

  

 

  

ON § 40   

 

Sekretessärende 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (27)  

   

Omsorgsnämnden 2014-03-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

  

 

  

ON § 41   

 

Sekretessärende 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (27)  

   

Omsorgsnämnden 2014-03-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

  

 

  

ON § 42   

 

Sekretessärende 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (27)  

   

Omsorgsnämnden 2014-03-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

  

 

  

ON § 43   

 

Sekretessärende 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (27)  

   

Omsorgsnämnden 2014-03-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

  

 

  

ON § 44   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 26 (27)  

   

Omsorgsnämnden 2014-03-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

  

 

  

ON § 45   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 27 (27)  

   

Omsorgsnämnden 2014-03-12 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

  

 

  

ON § 46   

 

Sekretessärende 

 

 

 

 


