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Omsorgsnämnden  2014-06-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2014-06-11, kl 10.00—16.45 

  

Beslutande Monika Beije (M) 

 Håkan Rombe (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Christer Bergfors (M) tjänstgörande ersättare 

  

 

  

  

 

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef  

  

  

  

 

    

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2014-06-18 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   75 -- 97 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2014-06-11  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-06-18 Datum för anslags nedtagande 2014-07-10 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2014-06-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 75  ON/2014:1 - 700 

 

Information om Sibyllagårdens verksamhet 

 

Enhetschef Birgit Andersson informerar om verksamheten vid  

Sibyllagården, enligt omsorgsnämndens tids- och uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling  

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaro/rehabiliteringsarbete 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef Birgit Anderssons rapport 2014-06-10 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningen göra ett kostnadsförslag för en ombygg-

nad av Sibyllagårdens lägenhet för korttidsboende så den blir funk-

tionsduglig, samt 

 

att kostnaderna tas med i investeringsbudget för 2015. 
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Omsorgsnämnden 2014-06-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 76  ON/2014:20 - 730 

 

Redovisning av MAS om avvikelser inom hälso- och sjukvården 

 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar allvarligare avvikelser inom 

hälso- och sjukvård där utredning gjorts och åtgärdats. 

 

Från 1 januari—30 maj 2014 

 

Fallolyckor, 63 fall varav 2 frakturer 

Läkemedelsavvikelser 

Informationsöverföring mellan vårdgivare 

Utebliven medicinering vid växelvård 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2014-06-11 
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Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 77  ON/2014:1 - 700 

 

Information av PRO Storuman 

 

Ordföranden Lennart Nilsson och vice ordförande Börje Carlsson från 

PRO Storuman informerar nämnden om sin verksamhet, studiecirklar 

m m. 

 

PRO har ca 360 medlemmar i Storumans kommun. De har intresse-

bevakning centralt, regionalt och lokalt. Under vintern har man haft 

två grupper  i studiecirkeln, ”De ljuva åren” i samarbete med ABF för 

att öka kunskapen om äldreomsorgen. 

 

PRO i Storuman har under våren haft en temadag om äldreomsorgen, 

där politiker var inbjudna för dialog i frågor om äldreomsorg i kom-

munen. 

 

Vid dagens sammanträde redovisades olika förslag där förbättringar 

inom äldreomsorgen kan göras. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen och lovar att beakta PRO:s förbättrings-

förslag i det kommande budgetarbetet. 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 78  ON/2014:18 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordföranden Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens 

protokoll 2014-05-14. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden 2014-06-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 79  ON/2014:1 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Beläggningen på de särskilda boenden per den 10 maj 2014. 

 Brist på sjuksköterskor under sommarvikariaten. 

 Köksfrågan på Vikbacka ej klart. Redovisas för nämnden i augusti. 

 Tillfällig organisationsförändring av arbetsuppgifter, då före-

ståndartjänsten för boenden till ensamkommande barn är vakant. 

Rekrytering pågår. 

 Handläggare Lisbeth Isaksson för bostadsanpassningsärenden går i 

pension. Ny handläggare blir Marie Salomonsson.  

 Ekonom Rune Hägglund har slutat. Nya ekonomen Jessica Boström 

börjar 11 augusti 2014. 

 

Omsorgsnämnden godkänner informationen. 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 80  ON/2014:51 - 700 

 

Information från konferensen Aktuell Socialpolitik 

 

Ordförande Allan Forsberg informerar nämnden från konferensen  

Aktuell Socialpolitik som hölls i Vilhelmina 2014-05-20—22. 

 

Sammanfattningsvis hade det varit bra och intressanta dagar, där  

informationsmaterialet skall skickas ut till nämndens ledamöter. 
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Omsorgsnämnden 2014-06-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 81  ON/2014:21 - 706 

 

Ekonomisk redovisning maj 2014 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar det ekonomiska läget för 

omsorgsnämndens verksamheter. 

 

Prognosen för omsorgsnämnden ligger på -1 miljon kronor. Beman-

ningsenheten visar för tillfället på ett överskott i budgeten. Placeringar 

barn och ungdomar visar på ett underskott. Vid nästa nämnd i augusti 

skall en tydligare redovisning kunna ges. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2014-06-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 82  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  

förbättra kvalitet och effektivitet i socialtjänstens verksamheter. 

Öppna Jämförelser inom socialtjänsten är ett nationellt utvecklingsar-

bete och fram till utgången av 2014 ska det underlag som presenteras 

kontinuerligt 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 identifiera de områden som förvaltningen bör utveckla. 
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Omsorgsnämnden 2014-06-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 83  ON/2014:49 – 750 

 

Regional rapport Öppna jämförelser - Barn och ungdomsvården 

2014___________________________________________________ 

 

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. För 

femte året i rad presenteras Öppna Jämförelser för barn- och ung-

domsvården. Öppna Jämförelser inom socialtjänsten är ett nationellt 

utvecklingsområde och fram till utgången av 2014 finns därför möj-

lighet att förbättra det underlag som presenteras. Frågeställningarna 

för Öppna Jämförelsen gällande barn- och ungdomsvården har därför 

förändrats och utökats över tid. Detta år har det varit 62 indikatorer 

var av 30 är nya. Indikatorerna har tagits fram med utgångspunkt från 

aktuell forskning och beprövad erfarenhet och lagstiftning. Barn och 

ungas uppfattning har beaktats och fokus ligger på utsatta barns be-

hov. 

 

Kommunerna jämförs med varandra genom att resultaten färgläggs i 

grönt, gult och rött.  I Västerbotten har Region Västerbotten gjort en 

sammanställning av Öppna Jämförelser med länets kommuner, för att 

på detta vis få en bra överblick över resultatet. 

 

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

barn- och ungdomsvården i kommunen finns vissa områden som visar 

bra resultat och inom andra områden finns det förbättringsområden att 

arbeta med. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-06-10 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att  identifiera de områden som Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

bör utveckla exempelvis uppföljningar och hemsidan. 
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ON § 84  ON/2014:39 - 701 

 

Projekt för arbete med arkivfrågor i Storumans kommun 

 

Under slutet av 2012 genomfördes en förstudie av läget i kommunens 

dokument-, ärende- och arkivhantering. Förstudien konstaterade bl.a. 

att organisation, struktur, kunskaper och tillräckliga utrymmen saknas 

för att säkerställa kommunens dokument och arkivverksamhet.  

 

Ett förbättringsarbete är nödvändigt inom följande områden: 

 

 Tydliggöra arkivorganisationen. 

 Upprätta/revidera styrdokument såsom arkivreglemente, arkivbe-

skrivningar, arkivförteckningar, dokumenthanteringsplaner och 

gallringsbeslut. 

 Gallra och ordna befintliga arkiv samt omdisponera de utrymmen 

som finns. 

Åtgärderna är sammantaget omfattande och kommer att kräva arbete 

under flera års tid. Förslag till projektplan för arbetet har upprättats. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08 § 49: 

 

 att uppdra till samtliga nämnder (myndigheter) att utse arkivansva-

rig och arkivredogörare och informera kommunstyrelsen (arkiv-

myndigheten) vilka som utsetts 

 

 att uppdra till samtliga nämnder (myndigheter) att upprätta arkivbe-

skrivning 

 

 att uppdra till samtliga nämnder (myndigheter) att upprätta en verk-

samhetsbaserad (processorienterad) klassificeringsstruktur för do-

kumenthanteringen. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-06-10 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att  utse socialchefen till arkivansvarig 

 

att MAS är arkivredogörare inom hälso- och sjukvårdslagens område 
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ON § 84 forts. 

 

att administrativa assistenterna vid socialkontoret är arkivredogörare 

inom socialtjänstlagens område 

 

att handläggare inom LSS är arkivredogörare inom LSS-området, 

samt 

 

att arkivbeskrivning och klassificeringsstruktur inom omsorgsnämn-

dens ansvarsområde ska upprättas i enlighet med projektplanen. 
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ON § 85  ON/2014:7 - 701 

 

Prestationsersättningar inom äldreområdet för 2013 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2014-02-19 § 13 beslutades  

att användandet av prestationsersättningar ska redovisas i juni och  

december. 

 

För 2013 erhöll Storumans kommun totalt 512 205 kronor. Fram till 

sista maj kan förvaltningen redovisa kostnader för 11 843 kronor.  

 

Litteratur 4 263 kr, resor och boende för de som går ledarskapsutbild-

ningen 4050 kronor samt utbildning för samtlig kökspersonal 3 530 

kronor. 

 

Breddutbildningen med Jane Lindell Ljunggren belastade projekt 

4731, värdegrundutbildning med 98 000. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-06-04. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 86   

 

Meddelanden 

 

Nedanstående ärenden innefattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Dom från Lycksele Tingsrätt 2014-04-30 om förordnande med stöd av 

6 kap 8 a § föräldrabalken till särskilt förordnad vårdnadshavare. Do-

men har vunnit laga kraft 2014-05-21. Mål nr T 159-14. 

 

Dom från Förvaltningsrätten i Umeå 2014-05-16 om beredande av 

vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, LVU. Mål nr 569-14. 

 

Protokoll från Kammarrätten i Sundsvall 2014-05-21 om överklagat 

avgörande av förvaltningsrätten i Umeås dom den 31 mars 2014 i mål 

nr 2223-13. Nu fråga om prövningstillstånd och inhibition.  

Aktbilaga 3. Mål nr 912-14. 

 

Beslut från IVO inspektionen för vård och omsorg 2014-05-13, kla-

gomål om hantering av ärende vid socialkontoret, Storumans kom-

mun. Dnr 8.2-10980/2014.  

 

Meddelande från IVO inspektionen för vård och omsorg 2014-05-14 

om öppnande av ett tillsynsärende utifrån inkomna klagomål.  

Dnr 8.2-12733/2014-5. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (25)  

   

Omsorgsnämnden 2014-06-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 87 

 

Sekretessärende 
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ON § 88 

 

Sekretessärende 
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ON § 89 

 

Sekretessärende 
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ON § 90 

 

Sekretessärende 
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ON § 91 

 

Sekretessärende 
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ON § 92 

 

Sekretessärende 
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ON § 93 

 

Sekretessärende 
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ON § 94 

 

Sekretessärende 
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ON § 95 

 

Sekretessärende 
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ON § 96 

 

Sekretessärende 
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ON § 97 

 

Sekretessärende 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 


