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Omsorgsnämnden  2014-09-24 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00—14.00 

  

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) 

 Lennart Cohen (S) närvarande ersättare 

 

 

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Jessica Boström ekonom  

 Nina Wallin § 118 

 Anders Johansson § 123 

 

 

     

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2014-10-01 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   117 -- 132 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2014-09-24  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-10-01 Datum för anslags nedtagande 2014-10-23 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 117  ON/2014:18 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll från 2014-08-20. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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ON § 118  ON/2014:1 - 700 

 

Information om verksamheten med vuxna flyktingar 

 

Integrationsassistent Nina Wallin informerar om verksamheten med 

vuxna flyktingar. 

 

År 2011 när verksamheten startade kom 9 stycken vuxna flyktingar  

till Storuman. Under 2014 har 36 stycken nyanlända kommit till  

Storuman. Enligt avtal med Migrationsverket så skall Storumans 

kommun ta emot 15-20 stycken per år. 

 

Verksamhetens organisation, SFI-undervisningen, bostadssituationen 

för de nyanlända samt samarbetet med olika studieförbund och före-

ningar redovisas. 

 

Beredande organs förslag 

Rapport flyktingmottagning 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 119  ON/2014:1 - 700 

 

Information 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar nämnden om följande: 

 

 Beläggning på boenden per den 10 september 2014 

 

 Pilotprojekt med Telia avseende trygghetslösningar i ordinärt       

boende. Storuman, Åsele, Bjurholm, Robertsfors, Skellefteå och 

Norsjö deltar och avsikten är att 10-20 brukare i respektive kom-

mun ska hinna bli delaktiga innan testomgången tar slut vid års-

skiftet. Utvärdering sker under första kvartalet 2015. 

 

 Ny överenskommelse avseende mottagande av ensamkommande 

barn. Storumans kommun har påtecknat en ny överenskommelse 

som innebär att kommunen förbinder sig att ta emot fem asylsö-

kandebarn. Det är en ökning med två barn. Överenskommelsen  

gäller från och med första oktober 2014. 

 

IFO-chef Annika Mörtsell informerar om: 

 

 Emilie Wilderth Hägglund börjar som vik socialsekreterare inom 

flyktingverksamheten. 

 

Omsorgsnämnden godkänner informationen. 
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ON § 120  ON/2014:21 - 706 

 

Delårsrapport januari--augusti 2014 och verksamhetsberättelse 

 

Socialchef May-Louise Nilsson och ekonom Jessica Boström informe-

rar om den ekonomiska redovisningen, samt delårsrapporten januari—

augusti 2014. 

 

Delårsrapporten ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett eko-

nomiskt resultat för perioden januari-augusti samt en prognos för  

helåret 2014. 

 

Omsorgsnämnden kommer att redovisa ett underskott 2014. Progno-

sen visar ett underskott med 3 581 000 kronor. Liksom tidigare år 

finns de största underskotten inom LSS och inom IFO. Hälso- och 

sjukvård i hemmet redovisar också ett betydande underskott. 

 

Verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti 2014 redovisas. 

 

Beredande organs förslag 

Delårsrapport januari-augusti 2014 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa delårsrapporten och överlämna den till kommunfullmäk-

tige för godkännande. 
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ON § 121  ON/2014:70 - 700 

 

Omsorgsnämndens reglemente 2015--2018 

 

I omsorgsnämndens reglemente som fastställdes 2010-11-30 framgår 

inte att nämnden äger rätt att underteckna lokala och regionala över-

enskommelser. Vid undertecknande av regionala överenskommelser 

krävs det ibland att nämndens reglemente ska bifogas. Om inte nämn-

den har befogenhet måste ärendet till kommunfullmäktige.  

 

I reglementet bör följande tillägg göras: 

 

 Omsorgsnämnden har rätt att underteckna lokala och regionala 

överenskommelser inom de områden som tillhör nämndens verk-

samhetsområden. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-09-15 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna tillägget i omsorgs-

nämndens reglemente där det framgår att omsorgsnämnden har rätt   

att underteckna överenskommelser som ligger inom nämndens verk-

samhetsområden. 
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ON § 122  ON/2013:81 - 706 

 

Investeringsbudget 2014 

 

Omsorgsnämnden har 750 000 kronor i investeringsmedel att fördela 

under 2014. Kvarstående medel efter omsorgsnämndens tidigare för-

delningsbeslut uppgår till 410 051 kronor. 

 

Från särskilda omsorgen, Prästkragen i Stensele har kommit äskande 

om 90 000 kronor för inköp av minibuss. Det skulle underlätta för den 

verksamheten att ha ett fordon att tillgå då de mesta aktiviteterna äger 

rum i Storuman. 

 

Från Vikbacka har kommit äskande om 83 000 kronor för uppgrade-

ring av trygghetslarm samt inköp av fler handenheter och rörelselarm. 

 

Total kostnad för båda äskanden 173 000 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-09-18 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att bevilja 83 000 kronor till Vikbacka för larm 

 

att bevilja 90 000 för inköp av minibuss till Prästkragen, samt 

 

att kostnaden ska belasta ansvar 530 verksamhet 5100. 
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ON § 123  ON/2014:71 - 730 

 

Köken inom omsorgsverksamheten i Tärnaby 

 

Vd Anders Johansson, Fastighets Umluspen AB redovisar ärendet 

med köken i Tärnaområdet. Vid skyddsrond under 2013 framkom 

stora brister vid köket på Vikbacka. Lokalerna är trånga och inte 

ändamålsenliga. Kylar och förråd finns till viss del i källaren på grund 

av utrymmesbrist. Utskick av matportioner till hemtjänsten har ökat. 

 

Då det inte ser ut att bli någon samordning av skolans och omsorgs-

nämndens kök så bör en ombyggnad ske antingen på Vikbacka eller 

på Granhöjden. 

 

Umluspen har tillsammans med TM konsult utarbetat ritningar och en 

kostnadsbedömning. 

 

Kostnadsbedömning alternativa byggåtgärder i köken Tärnaby. 

Ombyggnad kök Vikbacka samt ombyggnad för mottagningskök 

Granhöjden: Enligt kalkyl 3.9 miljoner tillkommer oförutsett 700.000 

plus anpassning av  mottagningskök Granhöjden 300.000. Totalt inv. 

4,9 miljoner. 

 

Kommentar: Det känns som ombyggnaden av Vikbacka kan bli ännu 

dyrare än detta då grundförutsättningar saknas i befintlig ventilation 

och lagkrav kan ytterligare skjuta kostnaderna i höjden. 

 

Kapitalkostnader för denna åtgärd blir ca 245.000/per år. 

 

Ombyggnad kök Granhöjden samt ombyggnad av mottagningskök 

Vikbacka. Enligt kalkyl 1,8 miljoner tillkommer oförutsett 300 000 

samt anpassning av Vikbacka köket med 800 000. Totalt 2,9 miljoner. 

 

Kommentar: Ombyggnaden av mottagningskök på Vikbacka är inte 

färdigutredd men kostnader bör kunna täckas inom den uppskattade 

ramen. 

 

Kapitalkostnader för denna åtgärd blir ca 145.000/per år. Tillkommer 

hyra av kök på Granhöjden med 220.292 kronor/år. 

 

Vikbacka har en låg bemanning, dagtid 0.54, vilket innebär att befint-

lig personal inte kan klara arbetet i ett serveringskök om tillag-

ningskök flyttas till Granhöjden. Personalsituationen var en starkt           
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ON § 123 forts. 

 

bidragande orsak varför köket på Granhöjden stängdes i besparings-

syfte och Vikbacka blev enda tillagningskök. 

 

Det kommer att behövas personal till ett eventuellt serveringskök på 

Vikbacka. Det handlar om veckans alla dagar. Frukost, lunch och 

middag samt efterarbete vid samtliga måltider. Kostnad cirka 550 000 

kronor. 

 

Sammantaget kommer omsorgsnämndens driftbudget att belastas med 

915 000 kronor om tillagningsköket flyttas. Om köket blir kvar på 

Vikbacka tillkommer kapitalkostnad med 245 000 kronor/år. 

Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott med cirka 3,5 mkr och 

ramuppräkningen för 2015 är endast 1,5%. Det kommer att bli omöj-

ligt att finansiera denna kostnadsökning inom tilldelad budgetram. 

 

Riskanalys och handlingsplan vid verksamhetsförändring har upprät-

tats tillsammans med facklig representant och skyddsombud. 

 

Samråd har skett. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-09-18. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att bristerna i arbetsmiljön vid Vikbackas kök måste åtgärdas 

 

att förorda en lösning där Granhöjdens kök anpassas för tillagning för 

både Vikbacka och Granhöjden samt matportioner för distribution 

 

att lämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning, samt 

 

att kommunstyrelsen beaktar möjligheten att det nya köket kan vara 

en resurs för all mattillverkning i Tärnaområdet. 

 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (22)  

   

Omsorgsnämnden 2014-09-24 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 124  ON/2014:68 - 759 

 

Inköp av moduler för Procapita IFO 

 

För att förbättra verksamheten inom individ- och familjeomsorgen 

finns behov av att komplettera journalsystemet Procapita. Sedan 2009 

har inga inköp av moduler skett utifrån att annat journalsysten skulle 

införas, Pulsen Combine. Sommaren 2013 avbröt flera kommuner 

samarbetet med den nya parten. Diskusson förs i regionen om att göra 

en ny gemensam upphandling av verksamhetssystem, detta ligger 

minst fyra år bort i tiden. 

 

Individ- och familjeomsorgen arbetar mycket med Procapita och alla 

ärenden handläggs i detta system. Bedömning görs att det finns vinster 

i tidsåtgång för handläggning om nya moduler köps in och handlägg-

ningen blir mer rättssäker.  I samband med inköp planeras även att 

teckna serviceavtal med Procapita som innebär bättre service och till 

ett fast pris. Socialsekreteragruppen har sett över vad Procapita har att 

erbjuda och vilka behov som bedöms finnas i förbättringar i hand-

läggningen.  

  

Modulerna som behövs är: 

 Avisering IFO 

 ASI/ ADAD  

 Blanketter: Faderskap, adoption, LVU, LVM, av-

tal/överenskommelse, placering/uppdrag familjehem, dödsboanmä-

lan, anmälan misstanke om brott mot barn. 

 Dokumentation öppenvård 

 Infoga dokument 

 Rensa personer och hushåll 

 SSBTEK Online 

 

Modulen dokumentation öppenvård kommer att användas för doku-

mentation och uppföljning inom verksamheterna familjestödsteam, 

öppenvård missbruk och på boenden för ensamkommande flykting-

barn. SSBTEK är en modul som används vid handläggning av försörj-

ningsstöd, för att hämta inkomstuppgifter från olika myndigheter.  

ASI/ADAD är strukturerade intervjuer som görs på vuxna och unga 

och modulen används för att lägga in uppgifter samt få ut samman-

ställning och statistik. I dagsläget har IFO den tjänsten via annat före-

tag som man kommer att avsluta.  
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ON § 124 forts. 

 

Kostnad för inköp är 149 000 kronor och månadskostnaden av nya 

moduler är 4 900 kronor. Månadskostnaden börjar löpa när modulen 

aktiveras.  

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-09-05 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att bevilja inköp av moduler till Procapita IFO till en kostnad på 

149 000 kronor, samt 

 

att kostnaden för inköp belastar investeringsbudget 2014, ansvar 530 

verksamhet 5100.  
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ON § 125  ON/2012:108 - 750 

 

Överenskommelse och handlingsplan för samverkan mellan 

landstinget och länets kommuner i insatser till personer med   

psykisk funktionsnedsättning.__________________________ 

 

Sveriges kommuner och Landsting har i överenskommelse med rege-

ringen aviserat prestationsmedel för åren 2012-2014, i syfte att ut-

veckla samverkan mellan kommunerna och landstingen i insatser rik-

tade till målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Vill-

koren för att landsting, regioner och kommuner skall erhålla prestat-

ionsmedel beskrivs i grundkrav och prestationsmål för var och ett av 

åren fram till 2014. Ett av grundkraven är att det i länen skall finnas 

en överenskommelse om samverkan gällande personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

I november 2012 slöts en överenskommelse mellan Västerbottens läns 

landsting och länets samtliga kommuner, under 2013 har denna över-

enskommelse och handlingsplan följts upp.  Efter revidering och upp-

följning i maj 2014 slöts 2014 års överenskommelse med tillhörande 

handlingsplan gällande målgruppen mellan Västerbottens läns lands-

ting och länets kommuner. Den nya överenskommelsen innehåller tio 

olika områden där samverkan ska ske, bland annat handlar områdena 

om att en lokal handlingsplan ska upprättas, att arbete med samordnad 

individuell plan (SIP) ska utvecklas samt att samverkan med brukarfö-

reträdare ska stärkas. Utifrån den regionala överenskommelsen kom-

mer fortsatt arbete ske kring målgruppen på länsnivå samt på kom-

munnivå. Den nu upprättade överenskommelsen och handlingsplanen 

gäller för tiden 2014-09-01—2015-12-31. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-09-18 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad överenskommelse om samarbete och samver-

kan mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer 

med psykisk funktionsnedsättning, samt  

 

att överenskommelsen skall gälla för perioden 1 september 2014 till 

den 31 december 2015. 
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ON § 126  ON/2014:52 - 730 

 

Yttrande - motion om delade turer och deltidstjänster inom     

omsorgen__________________________________________ 

 

Håkan Rombe har 2014-04-03 lämnat in en motion om delade turer 

och deltidstjänster inom omsorgen. Motionen behandlades i fullmäk-

tige 2014-04-29 som beslutade skicka ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur skickat ärendet till om-

sorgsnämnden för yttrande. 

 

Rombe skriver följande i motionen: 

 

Vi står inför stora behov av nyrekryteringar till bl.a. omsorgsverksam-

het. Tillgången på utbildad arbetskraft är alldeles för liten och stora 

problem har redan börjat visa sig. Många, även på riksnivå, anser 

oattraktiva arbetsvillkor och låga löner som orsaker till att få ungdo-

mar väljer omsorgsutbildning och omsorgsyrken. 

 

Det behövs minskning av deltidsanställningar och delade turer samt 

ökning av löneläget om Storumans kommun ska kunna konkurrera. 

Jag har tidigare utan framgång propagerat för att kommunen, tillsam-

mans med andra kommuner, ska utarbeta en långsiktigt rekryterings-

plan för alla personalgrupper.   

 

Rombe föreslår: 

 

 att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för persona-

len där heltid bör vara det normala 

 

 att delade turer ska vara en möjlighet för personalen men inte en 

skyldighet. När delade turer avskaffas bör ett icke oväsentligt extra 

lönepåslag ges till dem som väljer delade turer som inte tas från den 

årliga lönepotten, som en form av OB-tillägg. Ingen i omsorgen be-

höver sakna arbetsuppgifter om delade turer minskas kraftigt. Akti-

vering, allsång m.m. aktiviteter kan bedrivas under dagens lugna 

perioder. 

 

 att kommunen bör anpassa löneläget så att kommunen ligger på 

minst genomsnittet för omkringliggande kommuner.  
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ON § 126 forts. 

 

Socialchefens bedömning 2014-09-18 

 

Omsorgsnämndens uppfattning skiljer sig inte från Håkan Rombe. 

Heltid ska vara en rättighet och att delade turer inte ska vara en skyl-

dighet.  

 

Under perioden 2003-2008 genomförde Storuman ett heltidsprojekt 

inom vård- och omsorg. De som önskade ökad tid fick fylla ut sin 

grundanställning genom att vara mer flexibel och arbeta på andra av-

delningar och arbetsplatser. Övertiden minskade, likaså kostnader för 

vikarier.  

 

Likväl var den ofinansierade tiden för stor varför projektet lades ner 

2008 som ett led i att få ordning på kostnader inom vård- och omsorg. 

Ofinansierad tid uppstår när en medarbetare har rätt till sin sysselsätt-

ningsgrad och därmed rätt till arbetstid och lön motsvarande syssel-

sättningsgraden, men arbetsgivaren inte lyckas boka in medarbetaren 

på lämpliga arbetspass. 

 

I dag kan de som arbetar deltid anmäla att man önskar mer tid och 

lägga sig tillgängliga i bemanningen. Chefer ska tillfälligt höja syssel-

sättningsgrader för medarbetare som önskar högre sysselsättningsgrad 

när det finns vakanta utrymmen inom en verksamhet. 

 

Beträffande delade turer så pågår ett arbete där man försöker göra 

schema där man minimerar delade turer. Det är två enhetschefer och 

två medlemmar ur kommunal som deltar i arbetet. Under oktober ska 

schemaförslag presenteras.    

 

Att införa reformer inom en organisations bemanningsprocess är 

tidskrävande eftersom det ofta omfattar förändringar för en stor andel 

av eller till och med samtliga medarbetare på en arbetsplats. 

 

Omsorgsnämnden har i dagsläget svårt att hantera ett så omfattande 

beslut som ett bifall av yrkandet skulle innebära, vi saknar såväl pla-

nering som ekonomiska resurser för vad ett bifall av motionen skulle 

innebära.  

 

Socialchefens förslag 2014-09-18 

 

att motionen avslås. 
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ON § 126 forts. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-09-18 

 

Yrkande 

Håkan Rombe partilös fd (Fp) yrkar att motionen bifalles under förut-

sättning att erforderliga medel efter utredning tillförs omsorgsnämn-

dens budget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på socialchefens förslag och Rombes 

yrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller Rombes yrkande. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att under förutsättning att erforderliga medel efter utredning tillförs 

omsorgsnämndens budget, föreslår omsorgsnämnden att motionen bi-

falles. 

 

Reservation 

Patrik Persson (C) och Monica Beije (M) reserverar sig över beslutet 

till förmån för socialchefens förslag om att motionen ska avslås. 
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ON § 127 

   

Meddelanden 

 

ON/2014:75  701 

Beslut 2014-09-03 från Räddningstjänsten om föreläggande av åtgär-

der med stöd av 5 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor vid 

äldreboendena Sibyllagården, Blåsippan, Prästkragen och Vikbacka. 

 

ON/2014:74  700 

Informations- och prognosbrev 2014-08-18 från Länsstyrelserna, Mi-

grationsverket och Arbetsförmedlingen om asylsökande i Sverige un-

der 2014. 

 

ON/2014:46  750 

Inspektionsmeddelande 2014-05-16 från Arbetsmiljöverket av flyk-

tingboendet Språnget i Storuman. IRN 2014/7762. 

 

ON/2014:69  701 

Meddelande  2014-08-08 från IVO Inspektionen för vård och omsorg 

om verksamhetstillsyn av kommunens arbete med missbruks- och be-

roendevård. 

 

Nedanstående ärenden innefattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Begäran från IVO Inspektionen för vård och omsorg 2014-04-22 om 

yttrande med anledning av ej verkställt beslut, i ärendet daglig verk-

samhet enligt 9.10 § LSS. Dnr 8.8.1-41360/2013. 

 

Begäran från IVO Inspektionen för vård och omsorg 2014-04-22 om 

yttrande med anledning av ej verkställt beslut, i ärendet kontaktperson 

enligt 9.4 § LSS. Dnr 9.5.1-52005/2012. 

 

Begäran från IVO Inspektionen för vård och omsorg 2014-08-19 om 

yttrande med anledning av ej verkställt beslut, i ärendet kontaktfamilj 

enligt 4 kap 1 § SoL. Dnr 8.8.1-20451/2014. 

 

Dom 2014-07-28 från Lycksele Tingsrätt om begångna brott. Mål nr: 

B 271-14. Domen har vunnit laga kraft 2014-08-18. 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 127 forts. 

 

Dom 2014-08-28 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

i ärende om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om 

bostadsanpassningsbidrag m m (BAB). Mål nr 1626-13. 

 

Dom 2014-09-04 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

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

1223-14. 

 

Dom 2014-09-11 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

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

1354-14. 

 

Dom 2014-09-22 från Lycksele Tingsrätt om förordnande till särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Mål nr T 553-14. 

 

Skrivelse 2014-09-18 från Lycksele Tingsrätt i ärende vårdnad om 

barn. Aktbilaga 10 översänds för kännedom. Mål nr T 463-14. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 128   

 

Sekretessärende 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 129   

 

Sekretessärende 
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ON § 130   

 

Sekretessärende 
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Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 131   

 

Sekretessärende 
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Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 132   

 

Sekretessärende 

 

 

 

 


