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Omsorgsnämnden  2014-08-20 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2014-08-20, kl 09.00—12.15 

  

Beslutande Patrik Persson (C)   

 Monika Beije (M) 

 Håkan Rombe partilös fd (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

  

 

 

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Jessica Boström ekonom §§ 98—109 

 Lena Carlsson enhetschef, § 99 

 Anna Kroik vik enhetschef, § 99 

 Inga-Lill Rönnholm LSS-handläggare, § 100 

 Mari Salomonsson handläggare, § 101 

 

     

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2014-08-27 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   98 -- 116 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2014-08-20  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-08-27 Datum för anslags nedtagande 2014-09-18 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2014-08-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

                 ON § 98  ON/2014:18 – 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordföranden Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens 

protokoll 2014-06-11. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol-

let till handlingarna. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (22)  

   

Omsorgsnämnden 2014-08-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 99  ON/2014:1 - 700 

 

Information om verksamheterna för särskilda omsorgen 

 

Enhetschef Lena Carlsson och vik enhetschef Anna Kroik informerar 

om verksamheterna vid särskilda omsorgen, Vallnäsvägen, Rallaren 

och Prästkragen samt Dagcenter enligt omsorgsnämndens tids- och 

uppföljningsplan: 

 

 Händelser/förändringar av betydelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Verksamhetsutveckling 

 Aktiviteter 

 Sjukfrånvaro/rehabiliteringsarbete 

 Rehabiliterande arbetssätt 

 Kostverksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 Arbetsmiljön 

 

Beredande organs förslag 

Redovisning särskilda omsorgen 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
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ON § 100  ON/2014:1 - 700 

 

Information om LSS-lagen 

 

LSS-handläggare Inga-Lill Rönnholm informerar nämnden om LSS, 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

 Samarbete med stöd- och habiliteringsteamet i Lycksele.  

 Personliga assistenter blir en fördyring för kommunerna, då många 

får avslag från försäkringskassan. 

 Ledsagarservicen kan förändras, då många istället kan få hem-

tjänstinsatser. 

 Kontaktpersoner. 

 Avlösarservice. 

 Korttidsvistelse exempelvis lägervistelse. 

 Korttidstillsyn, före och efter skolvistelse. 

 Barn och ungdomar i familjehem med särskild service. 

 Bostad för särskild service. 

 Daglig verksamhet. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägga redovisningen till handlingarna. 
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Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 101   

 

Presentation av handläggaren för bostadsanpassningsärenden 

 

Den nya handläggaren för bostadsanpassningsärenden Mari Salo-

monsson presenteras för nämnden. 
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ON § 102  ON/2014:1 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Flyktingverksamheten. Ny föreståndare blir Erik Wennstig. Rekry-

tering pågår av socialsekreterare för ensamkommande barn. 

 Bemanningen under sommaren 2014. Det har fungerat någorlunda 

bra inom omvårdnadsvikarierna i Storuman, svårare i Tärnaby med 

vikarier under sommaren. Alla har ändå fått ha sin semester. 

 

Sjuksköterskebemanningen har varit det stora problemet i sommar, 

med en långtidssjukskrivning för en semestervikarie i Tärnaby.  

Inom Storuman har MAS samt socialchefen som även är sjukskö-

terska, fått jobba inom SÄBO/hemsjukvård för att upprätthålla se-

mestervikariaten. 

Med så låg bemanning i Tärnaby och Storuman är risken uppenbar 

att det kan bli fel. 

 

 Meddelande från IVO, inspektion om myndighetsutövning av 

missbruksärenden den 9—10 september 2014. Representanter från 

omsorgnämnden skall närvara vid en av dagarna. 

 

IFO-chef Annika Mörtsell informerar om följande: 

 

 Åtta stycken barn/ungdomar är placerade i HVB-hem. 

 Inga placeringar inom missbruk. 

 Inköp av moduler till Procapita, verksamhetssystemet för IFO. 

Ärendet tas upp vid septembersammanträdet. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att ordförande Allan Forsberg och ledamöterna Monica Beije och Pa-

trik Persson deltar vid IVO:s inspektion den 9—10 september 2014. 
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ON § 103  ON/2014:21 - 706 

 

Ekonomisk redovisning juli månad 2014 

 

Socialchef May-Louise Nilsson och ekonom Jessica Boström redo-

visar det ekonomiska läget för omsorgsnämndens verksamheter. Rikt-

punkten är 58 %. De verksamheter som har en högre avvikelse än 

riktpunkten är placeringar barn/ungdomar, LSS/LASS samt para-

medicin hjälpmedel. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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ON § 104  ON/2013:81 - 706 

 

Investeringsbudget 2014 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar äskanden till investerings-

budget 2014. 

 

 Inventarier till Rallaren och Vallnäsvägen för 43 200 kronor 

 Inventarier till dagcenter. Utrustning till den lokal som Vändpunk-

ten nyttjat. Rummet ska användas till demontering av elektronik 

såsom gamla tv-apparater och datorer. Beräknad kostnad 42 400 

kronor. 

 Palliativa madrasser, en till Tranan och en till Blåsippan. Kostnad 

för båda ca 82 000 kronor. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att tillstyrka inköp av inventarier till Rallaren, Vallnäsvägen och dag-

center samt två palliativa madrasser. Totalt 167 600 kronor, samt 

 

att kostnaden ska belasta 530 verksamhet 5100. 
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ON § 105  ON/2014:61 - 701 

 

Regional rapport öppna jämförelser nr 2014:21 - stöd till perso-

ner med funktionsnedsättning 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. Öppna 

Jämförelser inom socialtjänsten är ett nationellt utvecklingsarbete och 

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

erligt förbättras. De områden som berörs är:  

 

 Vård och omsorg om äldre  

 Barn och Unga  

 Missbruk och beroende  

 Personer med funktionsnedsättning samt  

 Ekonomiskt bistånd  

 Brottsoffer – våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld  

 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden  

 

Ambitionen är att lyfta fram och sammanställa den offentliga statisti-

ken på ett sätt så att det blir hanterligt och ändamålsenligt för länets 

kommuner och berörda delar av hälso- och sjukvården, i arbetet med 

att förbättra verksamheten och dess resultat. 

 

I denna länsrapport finns sammanlagt 70 indikatorer redovisade i ta-

bellform. Inom de enskilda indikatorerna finns ytterligare delfrågor 

kopplade till området. 

 

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

vissa områden uppvisas ett bra resultat medan det inom andra finns 

förbättringspotential. 

 

Beredande organs förslag 

Tjänsteutlåtande 2014-08-18 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utifrån rapportens resultat prioritera de områden förvaltningen bör 

utveckla, såsom den dagliga verksamheten och social färdighetsträ-

ning. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (22)  

   

Omsorgsnämnden 2014-08-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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ON § 106  ON/2014:59 - 701 

 

Regional rapport öppna jämförelser nr 2014:19 - Missbruks- och 

beroendevård 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. Öppna 

Jämförelser inom socialtjänsten är ett nationellt utvecklingsområde 

och fram till utgången av 2014 finns därför möjlighet att förbättra det 

underlag som presenteras. Detta år har det varit 93 indikatorer var av 

43 är nya och 8 är förändrade. Indikatorerna har tagits fram med ut-

gångspunkt från aktuell forskning och beprövad erfarenhet och lag-

stiftning.  

 

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 

missbruk och beroendevård  i kommunen finns vissa områden som vi-

sar bra resultat och inom andra områden finns det förbättringsområden 

att arbeta med. 

 

Beredande organs förslag 

Tjänsteutlåtande 2014-08-18 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

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

bör utveckla, såsom en överenskommelse med Västerbottens läns 

landsting om samarbete samt en strategiplan för unga vuxna. 
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ON § 107  ON/2014:60 - 701 

 

Regional rapport öppna jämförelser nr 2014:20 - stöd till  

brottsoffer 2014, våldsutsatta vuxna och barn, samt barn som  

bevittnat våld_________________________________________ 

 

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. Det har 

varit 57 indikatorer som legat till grund för rapporten 

 

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 

stöd till brottsoffer i kommunen finns förbättringsområden att arbeta 

med. 

 

Beredande organs förslag 

Tjänsteutlåtande 2014-08-18 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

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

bör utveckla, såsom rutiner, överenskommelser med polisen och sjuk-

vården samt att en kartläggning bör göras. 
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ON § 108  ON/2014:66 - 770 

 

Sjuksköterskebemanningen i kommunen 

 

Kommunen skall enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

HSL, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en sådan 

boendeform eller bostad som avses i 20 § och i 21 § tredje stycket so-

cialtjänstlagen (1980:620) SoL, vilket innebär kommunens samtliga 

särskilda boenden (SÄBO) och gruppbostäder. Den 1 september 2013 

ansvarar kommunen även för sjukvård i ordinärt boende (hemsjuk-

vård) upp till distriktsköterskenivå. 

 

Sjuksköterskebemanningen i kommunen är väldigt låg och i vissa fall 

och tidpunkter farligt låg, när det gäller patientsäkerheten men även 

när det gäller arbetsmiljö för sjuksköterskorna. Just nu är en sjukskö-

terska långtidssjukskriven för bl a överbelastning. Vi har tillsammans 

med Previa även haft en förebyggande rehabiliteringsträff när det gäl-

ler en annan sjuksköterskas arbetssituation, för att försöka hitta lös-

ningar så att sjukskrivning kan undvikas. Det blir även konsekvenser 

för andra yrkeskategorier när sjuksköterskebemanningen är låg. I en 

jämförelse med övriga inlandskommuner har vi den lägsta beman-

ningen på SÄBO. 

 

Det är stora svårigheter eller egentligen omöjligt att rekrytera vikarier 

vid kortare eller längre sjukdom eller semestrar. Detta ökar ytterligare 

belastningen på de sjuksköterskor som finns i tjänst, det är inget nytt 

fenomen utan har pågått under längre tid och nu börjar gränsen vara 

nådd. 

 

Inom hemsjukvården finns 2,5 årsarbete sjuksköterska i Storu-

man/Tärnaby, även här kan man se att det är på gränsen när det gäller 

patientsäkerheten och arbetsmiljön. Vid ledigheter finns ingen vikarie 

att tillgå. Det görs även en hel del övertid, förutom den övertid som 

uppstår vid beredskapshelgerna, eftersom man inte hinner med det 

som måste göras. 

 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen kan inte garan-

tera en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen och pati-

entsäkerhetslagen, när det vissa tider är så låg bemanning av sjukskö-

terskor. 
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§ 108 forts. 

 

Att öka grundbemanningen av sjuksköterskor kan vara en möjlighet 

att bli mindre sårbar vid sjukdom och olika ledigheter. Det borde vara 

lättare att rekrytera sjuksköterskor till tillsvidaretjänster än till vika-

riat. 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2014-08-12. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för 2,0 tillsvidare-

tjänster som sjuksköterska till SÄBO/Hemsjukvård. Kostnad ca 1,0 

miljoner.  
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ON § 109   

 

Meddelanden 

 

ON/2014:53  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-04-29, § 45 - Bestämmelser 

om ersättningar m m till kommunalt förtroendevalda mandatperioden 

2015-2018. 

 

ON/2014:62  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-06-17, § 59 – Tertialuppfölj-

ning januari--april 2014 för Storumans kommun. 

 

ON/2014:41  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-06-17, § 60 – Verksamhets-

planer 2015. 

 

ON/2014:9  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-06-17, § 61 – Verksamhets-

berättelser 2013. 

 

ON/2013:115  701 

Beslut 2014-06-10 från Boverket – Beslut om statligt bidrag för kom-

munala hyresgarantier. 

 

ON/2014:56  701 

Sveriges Kommuner och Landstings meddelande från styrelsen nr 4, 

2014-06-13 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommu-

ner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på 

kommunal nivå. 

 

ON/2014:57  701 

Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket 2014-06-24 till 

landets samtliga kommuner om anvisning av ensamkommande barn – 

utvidgade möjligheter. 

 

ON/2013:31  701 

Beslut från Länsstyrelsen Västerbotten om beslut av statsbidrag till 

verksamhet med personligt ombud 2014. 
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§ 109 forts. 

 

Nedanstående handlingar omfattas av Offentlighets och sekretessla-

gen. 

 

Protokoll 2014-06-10 från Lycksele Tingsrätt om vårdnad, boende och 

umgänge med barn; nu interimistiskt beslut. Mål nr T 282-14. 

 

Underrättelse 2014-06-30 från Förvaltningsrätten i Umeå angående 

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

om vård av unga, LVU.  

Mål nr 1011-14. 

 

Dom 2014-06-30 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av 

6 kap 8 a § föräldrabalken, till särskilt förordnad vårdnadshavare. Mål 

nr T 336-14. 

 

Dom 2014-07-02 från Lycksele Tingsrätt i faderskapsärende. Mål nr T 

357-14. 

 

Protokoll 2014-07-07 från Lycksele Tingsrätt om förordnande av god 

man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken. Mål nr A 424-14. 

 

Dom 2014-07-09 från Kammarrätten i Sundsvall om överklagat avgö-

rande av förvaltningsrätten i Umeås dom den 31 mars 2014 i mål nr 

2223-13, i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:452, SoL. 

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer social-

nämndens beslut från den 13 november 2013.  

Mål nr 912-14. 

 

Dom 2014-07-11 från Förvaltningsrätten i Umeå om beredande av 

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

unga, LVU.  

Mål nr 1011-14. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 110   

 

Sekretessärende 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (22)  

   

Omsorgsnämnden 2014-08-20 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 111   

 

Sekretessärende 
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ON § 112   

 

Sekretessärende 
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ON § 113   

 

Sekretessärende 
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ON § 114   

 

Sekretessärende 
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ON § 115   

 

Sekretessärende 
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ON § 116   

 

Sekretessärende 

 

 

  

  

 


