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Omsorgsnämnden  2014-05-14 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Vikbacka, Tärnaby 2014-05-14, kl 09.00—15.10 

 Ajournering för partivisa överläggning 11.30—12.00 

  

Beslutande Patrik Persson (C)  

 Monica Beije (M) 

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

 Kurt Forsberg (S) tjänstgörande ersättare 

 Lennart Cohen (S) närvarande ersättare  

  

   

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Rune Hägglund ekonomisekr § 51 

 Ann-Christin Linder enhetschef § 47 

 Monica Ek enhetschef/biståndshandläggare § 48 

   

 

 

    

Utses att justera Lena Drangel 

 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, Storuman 2014-05-20 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   47 -- 71 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Lena Drangel 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2014-05-14  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-05-22 Datum för anslags nedtagande 2014-06-13 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 47  ON/2014:1 - 700 

 

Information om verksamheten på Vikbacka och hemtjänsten i 

Tärnaområdet________________________________________ 

 

Enhetschef Ann-Christin Linder redovisar verksamheterna på äldre-

boendet Vikbacka och hemtjänsten i Tärnaområdet, enligt omsorgs-

nämndens tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukförvaron/rehabiliteringsarbetet 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten  

 Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef Ann-Christin Linders redovisning 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen, samt 

 

att uppdra till förvaltningen utarbeta en personalförsörjningsplan, där 

Tärnaområdet är prioriterat då rekrytering av vårdpersonal är svårt, 

när Norge lockar med högre lön och bättre arbetsvillkor, samt 

 

att förslaget presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde i  

oktober. 
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 48  ON/2014:1 - 700 

 

Information om verksamheten på Granhöjden, Stefansgården och 

biståndshandläggningen av hemtjänsten i Tärnaområdet________ 

 

Enhetschef/biståndshandläggare Monica Ek redovisar verksamheterna 

på äldreboendet Granhöjden, demensboendet Stefansgården samt 

hemtjänsten i Tärnaområdet, enligt omsorgsnämndens tids- och upp-

följningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaron/rehabiliteringsarbetet 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef/biståndshandläggare Monica Eks redovisning 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen, samt 

 

att man noterar att rekryteringen av vårdpersonal är svår då jobben i 

Norge lockar med högre löner och bättre arbetsvillkor. 
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 49  ON/2014:18 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordföranden Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens 

protokoll 2014-03-12. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 50  ON/2014:1 - 700 

 

Socialchefen och IFO-chefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Rapport om kökssituationen i Tärnaby har kommit. Presenteras vid  

junisammanträdet. 

 Vikarie för enhetschef Jill Nilsen, hemtjänsten Storuman, som skall 

vara föräldraledig. Sofie Holmström, Umeå har fått vikariatet. 

 Vikarierande LSS-handläggare under ordinarie befattningshavares 

sjukskrivning är Inga-Lill Rönnholm. 

 Vikarierande enhetschef Rickard Frohm slutar 1 juni 2014. Tjäns-

ten är utannonserad. 

 Besök av Arbetsmiljöverket för återkoppling av tidigare besök. Ju-

steringar krävs i rutiner om riskanalys och utbildning i ergonomi 

samt förflyttningsteknik.  

 Medarbetarenkäten för omsorgsnämnden. 

 

IFO-chef Annika Mörtsell informerar om följande: 

 

 Tjänsten som boendestödjare är klar. Emilia Ronnhed har fått tjäns-

ten och börjar 4 augusti 2014. 

 Familjestödteamet skall börja fungera till hösten med familjebe-

handlare Ingela Laketa-Karlsson och familjeterapeut Stina Everts-

son. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 51  ON/2014:21 - 706 

 

Tertialrapport januari--april 2014 

 

Socialchef May-Louise Nilsson och ekonomisekreterare Rune Hägg-

lund informerar om den ekonomiska redovisningen, samt tertialrap-

porten januari-april 2014. 

 

Prognosen visar på ett minus –1 343 mkr. Verksamheterna med stora 

överskridanden är IFO, LSS/LASS samt rehabiliterande insatser/hjälp-   

medel. 

 

Beredande organs förslag 

Tertialrapport januari-april 2014 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna tertialrapporten och skicka den till kommunstyrelsen 

 

att påtala fortsatt ekonomisk följsamhet i verksamheterna, samt 

 

att notera att personalkostnaderna för Granhöjden och Blåsippan har 

utretts. 
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 52  ON/2014:41 - 706 

 

Verksamhetsplan 2015 

 

Förslag till verksamhetsplan 2015 för omsorgsnämnden presenteras. 

 

Förvaltningens förslag 

Förslag till verksamhetsplan 2015 

 

Förslag till beslut 

att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2015, samt 

att den skickas till kommunstyrelsen 

 

Yrkande 

Lena Drangels (S) yrkande: 

 

Rambudgeten är ett hinder för att bedriva omsorgsnämndens verk-

samhet på ett tillfredsställande sätt, underskott under flera år visar 

självklart på att verksamheten inte kan uppfylla de politiska målen 

med en ram som är satt och som är statisk utan anpassning varken till 

ambition eller behov, därför yrkas 

att omsorgsnämnden tillförs ytterligare medel enligt de behov som 

finns och som kommer att finnas 

att demensvården under 2015 tillförs medel så att Stefansgården i 

Tärnaby återförs till omsorgsnämndens verksamhetsområde och kan 

öppnas för demensboende igen 

att Fjällvråken på Vikbacka kan omdisponeras för demensboende 

att demensboende i Storuman anordnas för de som behöver 

att en personalförsörjningsplan upprättas så att vi får tillgång till 

kompetent personal inom omsorgsnämndens verksamhetsområde nu 

och inför de kommande åren 

att medel tillskjuts för att vi inte ska ha delade turer inom omsorgs-

nämndens verksamhetsområde och att heltidstjänster skall inrättas 

att Umluspen under 2015 kan påbörja byggnation av trygghetsboen-

den 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag om godkän-

nande av verksamhetsplan och Drangels yrkande, och finner att om-

sorgsnämnden bifaller förslaget om godkännande av verksamhetsplan. 
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 52 forts. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2015, samt  

 

att den skickas till kommunstyrelsen. 

 

Reservation 

Lena Drangel (S) reserverar sig över beslutet till förmån för eget yr-

kande.
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 53  ON/2014:23 - 701 

 

Regional rapport Öppna jämförelser - Vård och omsorg om  

äldre 2013__________________________________________ 

 

Från och med hösten 2009 samverkar Sveriges Kommuner och Lands-

ting (SKL) och Socialstyrelsen om Öppna jämförelser inom social-

tjänsten. Syftet med jämförelserna är att bidra till att utveckla och för-

bättra kvalitet och effektivitet i socialtjänstens verksamheter. Öppna 

Jämförelser inom socialtjänsten är ett nationellt utvecklingsarbete och 

fram till utgången av 2014 ska det underlag som presenteras kontinu-

erligt förbättras. 

 

I rapporten presenteras jämförelser för 37 indikatorer och 14 bak-

grundsmått och gäller både struktur-, process- och resultatmått inom 

vården och omsorgen av äldre i Sveriges kommuner. Kommunerna 

jämförs med varandra genom att resultaten färgläggs i grönt, gult och 

rött. Grönt innebär att kommunens värde på indikatorn hör till de 25 

procent bästa i förhållande till de andra kommunerna. Rött markerar 

de 25 procent av kommunerna som har de lägsta värdena och gult de 

50 procent som ligger däremellan. Jämförelserna är alltså relativa och 

varken rikets medelvärde eller ett grönt resultat behöver vara bra.  

 

Flera av resultatmåtten kommer från undersökningen av äldres upp-

fattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Alla frågor finns 

i äldreguiden, där man även kan hitta svar på enhetsnivå. 

 

Omsorgsnämnden har fått ta del av rapporten där det framgår att inom 

vissa områden uppvisas ett bra resultat medan det inom andra områ-

den finns ett antal förbättringsområden att arbeta med. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-05-06 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att ärendet behandlas vid nämndens sammanträde i juni. 
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 54  ON/2013:124 - 733 

 

Ny lokal för Vändpunkten 

 

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 lo-

kalerna 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. 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde den 12 mars föreslogs att Vänd-

punkten skulle flytta till en tom affärslokal i centrum. Omsorgsnämn-

den beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning av al-

ternativa lokaler samt att ärendet skulle redovisas vid sammanträdet i 

maj. 

 

Socialchef har tillsammans med IFO chef undersökt andra möjliga lo-

kaler. Av dessa lokaler finns två som är lämpade för Vändpunktens 

verksamhet men båda kommer att medföra en årshyra på cirka 

120 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag                

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-05-05 
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 54 forts. 

Omsorgsnämnden beslutar 

att Vändpunkten ska flytta till Umluspens affärslokal i centrum 

att flytten äger rum tidigast första september 2014, samt 

 

att hyreskostnaden för fyra månader 2014 belastar ansvar 530 projekt 

4715. 
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ON § 55  ON/2014:42 - 706 

 

Lönejustering av myndighetsutövande socialsekreterare 

 

Vid senaste lönerevision uppmärksammades att det finns en löneskill-

nad mellan socialsekreterare och skolkuratorer. Samtliga skolkuratorer 

har högre lön än socialsekreterarna. Till viss del kan detta förklaras 

genom att två skolkuratorer har lång erfarenhet av socionomyrket, 

men en av dem har arbetat sedan -06. De socialsekreterare som har ar-

betat längst blev anställda -06,-07 och -08. 

 Bedömningen är att myndighetsutövande socialsekreterare ska ligga 

på minst samma nivå som skolkuratorer. Socialsekreteraren har 

dokumentationsplikt och fattar svåra myndighetsbeslut. I Storumans 

kommun arbetar socialsekreterarna med alla förekommande ärenden 

inom Individ- och familjeomsorgen. Arbetsuppgifterna varierar mel-

lan att bland annat handlägga ekonomiskt bistånd, utreda och stötta 

personer med missbruksproblem samt utreda barn behov. Socialsekre-

terarna arbetar utifrån lagrummen SoL, LVU och LVM. 

Tidigare genomförd lönekartläggning visar att en socialsekreterare 

skall skattas lönemässigt lika som byggnadsingenjör, vilket inte sker i 

kommunen. Byggnadsingenjören har högre lön.  

Efter lönerevision 2014 har jämförbar skolkurator 200 kr mer i må-

nadslön än de mest betalda socialsekreterarna.  

För att långsiktigt behålla den kompetens som finns inom IFO görs 

bedömning att det är viktigt att rätta till denna löneskillnad som upp-

levs som oförklarlig. 

Beredande organs förslag                 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-05-06 

Omsorgsnämnden beslutar 

att samtliga socialsekreterare ska få en generell löneökning på  

200 kr/mån från och med 140901, samt 

 

att uppdra till IFO-chef att inför lönerevision 2015 föra dialog med 

lönesättande chefer för skolkuratorer för att undvika allt för stora lö-

neskillnader i framtiden.  
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ON § 56  ON/2013:115 - 701 

 

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti och sociala boendekontrakt 

 

Kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida 

till den som har egen betalningsförmåga men som saknar egen bostad. 

Garantin omfattar en viss hyresgästs skyldighet att betala hyran. 

 

Socialt boendekontrakt är ett bistånd till boende där socialtjänsten står 

som förstahandshyresgäst och hyr ut lägenheten till enskild. Om hus-

hållet inte kan få ett eget hyreskontrakt trots beviljande av hyresga-

ranti kan socialt boendekontrakt vara aktuellt. Socialt boendekontrakt 

och hyresgaranti kan kombineras när den enskilde har egna inkomster 

som täcker hyran. 

 

IFO-chef har upprättat förslag till rutin avseende hyresgaranti och so-

ciala hyreskontrakt. 

 

Beredande organs förslag 

Förslag till rutin avseende hyresgaranti och sociala hyreskontrakt 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till rutin avseende hyresgaranti och sociala 

hyreskontrakt. 
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Omsorgsnämnden 2014-05-14 
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ON § 57  ON/2014:13 - 730 

 

Granskning av kvalitetsledningssystem inom äldreomsorgen 

 

På kommunrevisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning 

vars syfte var att bedöma om arbetet med kvalitetsledningssystem sker 

på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig internkontroll. 

 

Deras sammanfattande bedömning är att omsorgsnämndens arbete 

med kvalitetsledningssystemet sker på ett ändamålsenligt sätt och med 

tillräcklig internkontroll. 

 

PwC anser att omsorgsnämnden för att ytterligare utveckla verksam-

heten bör: 

 

 Utveckla tydligare indikatorer på vilken kvalitetsnivå verksamheten 

ska ligga i Storumans kommun för att en god kvalitet i äldreomsor-

gen ska bedömas som uppnådd. 

 

 Säkerställa att de processer som behövs för verksamhetens kvalitet 

ska säkras identifieras, beskrivas och fastställas. 

 

 Säkerställa att det upprättas ändamålsenliga rutiner för handlägg-

ning och dokumentation av riskanalysarbetet. Ansvar och krav på 

dokumentation enligt SoL bör förtydligas. 

 

 Kvalitetssystemet bör implementeras i hela organisationen så att det 

i framtiden används på avsett sätt av all verksamhetspersonal. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2014-05-06. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med de förbättringsområden 

som PwC har identifierat, samt 

 

att arbetet ska redovisas vid omsorgsnämndens sammanträde i okto-

ber. 
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ON § 58  ON/2014:38 - 750 

 

Granskning av omsorgsnämndens familjehemsverksamhet 

 

På kommunrevisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning 

vars syfte var att bedöma om verksamheten i familjehem bedrivs på 

ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.  

 

Deras sammanfattande bedömning är att verksamheten i familjehem i 

vissa delar bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vidare bedömdes att den 

interna kontrollen inte är tillräcklig. 

 

PwC anser att omsorgsnämnden för att ytterligare utveckla verksam-

heten bör: 

 

 Utveckla rutiner för kartläggning av utbildnings- och stödbehov 

 Utveckla den strategiska styrningen genom att anta mål och policy 

för verksamhet 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta med de förbättrings-

områden som PwC har identifierat, samt 

 

att arbetet ska redovisas vid omsorgsnämndens sammanträde i okto-

ber. 
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ON § 59  ON/2014:40 - 701 

 

Stipendier och reseersättning till examensarbeten 2014 

 

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell 

för långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till stu-

denter som genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.  

 

Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genom-

förda examensarbeten, ersättningar till studenter. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav 

3000 kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbets-

plats. Eventuellt stipendium beslutas om i varje enskilt fall och är 

kopplat till faktisk prestation. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att stödja tre examensarbeten under 

2014 och att varje nämnd/bolag svarar för sin del av kostnaden. 

 

Omsorgsnämnden kommer inte att begära något examensarbete under 

2014 men ställer sig intresserade om samma möjlighet erbjuds kom-

mande år. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2014-05-06 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att inte begära att få något examensarbete utfört under 2014. 
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ON § 60  ON/2014:30 - 730 

 

Patientsäkerhetsberättelsen 2013 

 

Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 

framgå: 

 hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalen-

derår 

 vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och  

 vilka resultat som uppnåtts 

 

Muntlig redovisning av delar ur patientsäkerhetsberättelsen gjordes 

vid nämndsammanträdet 2014-03-12. 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2014-03-20. 

Patientsäkerhetsberättelse 2013. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättad patientsäkerhetsberättelsen 2013 och att den publi-

ceras på kommunens hemsida vård och omsorg. 
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ON § 61  ON/2014:29 - 730 

 

Verksamhetsplan 2014 för MAS i inlandskommunerna i  

Västerbotten_____________________________________ 

 

MAS:ar (medicinskt ansvariga sjuksköterskor) i Västerbottens åtta  

inlandskommuner har under många år arbetat tillsammans. Vi har  

gemensamma månadsträffar och arbetar fram en gemensam verk-

samhetsplan årligen för hälso- och sjukvården i dessa kommuner. 

Verksamhetsplanen innehåller mål, syfte och aktivitetsplan. 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2014-03-20 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta verksamhetsplan 2014 för medicinskt ansvariga sjuksköters-

kor i Västerbottens inland. 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 62  ON/2014:14 - 730 

 

Distribution av mat inom äldreomsorgen 

 

PRO i Storumans har skickat ett brev till omsorgsnämnden där man 

påtalar vikten av att kommunen fortsättningsvis dagligen distribuerar 

varm mat till hemtjänsten. 

 

De refererar till Sveriges Televisions granskning av matkvaliteten 

inom äldreomsorgen. Granskningen visar att ett stort antal kommuner 

distribuerar kall mat inom hemtjänsten. 

 

PRO anser att distribution av varm mat är överlägsen på många sätt. 

Inte minst att det dagliga besöket är av stort värde för de som känner 

sig ensamma. 

 

De skriver också att mat är en utomordentligt viktig faktor i livet.  

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-05-06 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till ordföranden att besvara brevet där det ska framgå att 

omsorgsnämnden inte i nuläget har några planer att förändra mat-

distributionen. 
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ON § 63   

 

Meddelanden 

 

ON/2014:17  735 

Skrivelse 2014-02-20 om resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion 

vid Tranan, Storuman. IRN 2014/4738. 

 

ON/2014:16  732 

Skrivelse 2014-02-20 om resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion 

vid hemtjänsten, Storuman. IRN 2014/4718. 

 

ON/2013:113  751 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-02-25, § 17 – Implemente-

ring av FN:s barnkonvention i kommunens organisation. 

 

ON/2010:128  730 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-02-25, § 16 – Äldreplan Väs-

terbotten 2013—2020. 

 

ON/2013:27  735 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-02-25, § 9 – Motion, utred-

ning om nybyggnad av äldreboende i östra kommundelen. 

 

ON/2012:114  700 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-08, § 57 – Revidering av 

tillämpnings-föreskrifter till upphandlingspolicy. 

 

ON/2014:36  751 

Beslut 2014-04-03 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg från 

oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Språnget i Storumans 

kommun. 

 

ON/2014:36  751 

Beslut 2014-04-03 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg från 

oanmäld tillsyn av HVB barn och unga vid Oasen i Storumans kom-

mun. 

 

ON/2014:33  750 

Årsrapport från Barnombudsmannen – Bryt tystnaden, barn och unga 

om samhällets stöd vid psykisk ohälsa. 
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ON § 63 forts. 

 

ON/2014:34  730 

Vårdanalys rapport 2014:2 – VIP i vården? – Om utmaningar i vården 

av personer med kronisk sjukdom. 

 

ON/2014:27  701 

Rapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg - Systematiskt 

kvalitetsarbete behöver utvecklas, klagomål och anmälningar enligt 

lex Maria inom den somatiska specialistsjukvården. 

 

ON/2014:31  750 

Rapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg – Hur hanteras 

synpunkter och klagomål? Resultat från inspektioner av HVB och 

LSS-verksamheter för barn och ungdomar 2013. 

 

ON/2014:28  701 

Rapport från Socialstyrelsen, Nationell utvärdering – Vård och om-

sorg vid demenssjukdom 2014.  

 

ON/2014:24  701 

Tillsynsrapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg – Tillsy-

nens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013. 

 

ON/2014:25  701 

Årsredovisning 2013 för IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

 

ON/2014:26  701 

Rapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg – Kommunikat-

ion ett förbättringsområde. Klagomål och anmälningar enligt lex Ma-

ria inom primärvården och äldrevården. 

 

ON/2013:115  701 

Beslut 2014-03-13 från Boverket om slutligt bidrag för kommunala 

hyresgarantier. 

 

ON/2014:13  730 

Projektplan från PwC 2014-01-31 om granskning av kvalitetssystem 

inom äldreomsorgen. 
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ON § 63 forts. 

 

Nedanstående handlingar omfattas av Offentlighets- och sekretess-

lagen. 

 

Beslut 2014-03-13 från Förvaltningsrätten i Umeå i saken; byte av of-

fentligt biträde i mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmel-

ser om vård av unga. Mål nr 383-14 E. 

 

Skrivelse 2014-03-14 från Advokat Monica Hedman om utseende av 

särskilt förordnad vårdnadshavare. Mål nr T 99-14. 

 

Dom 2014-03-19 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Mål nr T99-14. Domen vann laga kraft 

2014-04-09. 

 

Dom 2014-03-11 från Lycksele Tingsrätt om begångna brott enligt 8 

kap 7 § 1 st och 12 § brottsbalken samt 23 kap 1 § brottsbalken. Mål 

nr B 771-13. Domen vann laga kraft 2014-04-01. 

 

Dom 2014-04-10 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

i biståndsärende av plats i särskilt boende enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL. Mål nr 1953-13. 

 

Dom 2014-04-16 från Lycksele Tingsrätt i ärende om ensam vårdnad 

enligt 6 kap 8a § 1 st föräldrabalken. Mål nr T 149-14. 

 

Dom 2014-04-30 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Mål nr T 159-14. 

 

Dom 2014-05-02 från Förvaltningsrätten i Umeå i saken – omedelbart 

omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU. Förvaltnings-rätten upphäver det omedelbara 

omhändertagandet. Mål nr 705-14 E. 

 

Beslut 2014-04-09 från Förvaltningsrätten i Umeå i saken – omedel-

bart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten fastställer beslutet 

om omedelbart omhändertagande. Mål nr 569-14 E. 

 

Beslut 2014-03-14 från Förvaltningsrätten i Umeå i saken – omedel-

bart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten fastställer beslutet 

om omedelbart omhändertagande. Mål nr 383-14 E. 
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ON § 63 forts. 

 

Beslut 2014-04-16 från Förvaltningsrätten i Umeå i saken – omedel-

bart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga, LVU; nu fråga om avskrivning.  

Mål nr 383-14 E. 

 

Beslut 2014-03-25 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg om 

uppföljning av gynnande dom enligt SoL, särskilt boende, Storumans 

kommun. Ärendet avslutas. Dnr 8.8.2-41857/2013-5. 

 

Beslut 2014-04-25 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg av 

klagomål om bristande handläggning inom äldreomsorgen i Storu-

mans kommun. Dnr 8.2-27480/2013. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 64   

 

Sekretessärende 
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ON § 65   

 

Sekretessärende 
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ON § 66   

 

Sekretessärende 
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ON § 67   

 

Sekretessärende 
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ON § 68   

 

Sekretessärende 
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ON § 69   

 

Sekretessärende 
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ON § 70   

 

Sekretessärende 
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ON § 71   

 

Sekretessärende 

 

 

 


