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Omsorgsnämnden  2014-12-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2014-12-10, kl 09.00—14.15 

  

Beslutande Patrik Persson (C)   

 Håkan Rombe partilös fd (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

 Anna Cederlund (Fp) tjänstgörande ersättare 

  

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Jessica Boström ekonom  

 Sofie Holmström vik enhetschef hemtjänsten § 149 

 Katarina Sjöström-Lönnback biståndshandläggare § 150 

 Inga-Lill Rönnholm vik biståndshandläggare § 150 

 Sofia Lindberg enhetschef Blåsippan § 151 

  

     

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2014-12-17 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   149 -- 172 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Allan Forsberg    

 

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

 Christin Vallin 

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2014-12-10  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-12-17 Datum för anslags nedtagande 2015-01-08 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2014-12-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 149  ON/2014:1 - 700 

 

Information om hemtjänstens verksamhet 

 

Vik enhetschef Sofie Holmström redovisar från hemtjänstens verk-

samhet i Storuman område 3, Gunnarn område 4 och Slussfors om-

råde 2. 

 

 Outbildade vikarier 

 Uppdaterat dagsplaneringen 

 Byte av leasingbilar 

 Arbetat med genomförandeplaner, 105 brukare och alla har kon-                                                                                            

taktperson          

 Arbetsmiljö – gjort riskbedömningar och arbetsmiljöenkät 

 Ekonomin är inom ram område 3, underskott i område 2 och 4 

 Aktivering – promenader, social aktivering 

 Teamträffar en gång i månaden 

 Förflyttningsutbildning 1:a kvartalet 2015 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att nämnden konstaterar att bristen på utbildad personal är allvarlig, 

samt 

 

att kommunen behöver gemensamt arbeta för omvårdnadsutbildning 

på orten. 
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Omsorgsnämnden 2014-12-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 150  ON/2014:1 - 700 

 

Information om biståndshandläggning inom vård och omsorg 

 

Biståndshandläggarna Katarina Sjöström-Lönnback och Inga-Lill 

Rönnholm redovisar från biståndshandläggningen inom vård och om-

sorg, Storuman område 3, Gunnarn område 4 och Slussfors område 2. 

 

 I område 3 har antalet brukare minskat – antal timmar ökat. 

 Område 2-3 lika under året 

 Ansökan korttidsboende och särskilt boende har ökat. Åtta stycken 

beviljade och åtta stycken pågående. 

 Yngre personer i ordinarie boende – behov av boendestöd 

 Otrygghet att bo själv är ofta orsak till ansökan om särskilt boende. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att för närvarande finns ett stort behov av korttidsplatser där behoven 

är akuta. 
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Omsorgsnämnden 2014-12-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 151  ON/2014:1 - 700 

 

Information om Blåsippans verksamhet 

 

Enhetschef Sofia Lindberg redovisar från Blåsippans verksamhet. 

 

 Sjukfrånvaron – mycket korttidsfrånvaro, 1 långtidssjuk 

 Aktivering – sitt cirkus – gymnastik – fika, musikunderhållning, 

vårdhund, film 

 Vikarier – utbildningsnivån? Några går omvårdnadsutbildning, 

andra outbildade 

 Använder sig av Senior Alert – BPSD. 

 Städ utföres av en person på 40 % 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att nämnden konstaterar återigen att det föreligger brist på boende-

platser, samt 

 

att korttidsfrånvaron hos personalen bör utredas. 
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Omsorgsnämnden 2014-12-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 152  ON/2014:18 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens pro-

tokoll från den 15 oktober 2014. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden 2014-12-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 153  ON/2014:1 - 700 

 

Socialchefen och IFO-chefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Brandsyn har genomförts vid samtliga äldreboenden samt inom  sär-

skilda omsorgen. De brister som uppdagas ska åtgärdas. Verksam-

heterna får ett föreläggande med ett datum då bristerna ska vara åt-

gärdade. Förbättring av handlingsplaner samt brandskyddsutbild-

ning kommer att prioriteras under 2015. 

 

 Flyktingmottagning. En ny överenskommelse har påtecknats. Från 

och med första januari ska Storumans kommun ta emot nio asyl 

inom verksamheten ensamkommande flyktingbarn. 

 

 Prestationsersättning inom äldreområdet. För 2014 har omsorgs-

nämnden erhållit 419 000 kronor. Föreslår att den nya nämnden    

får besluta hur pengarna ska användas. 

 

 Personalfrågor. Sofie Holmström väljer att avsluta sitt vikariat    

den sista februari. Ida Olofsson som blir färdig socionom i januari 

kommer att vikariera som enhetschef till sista juli 2015. 

 

 Digitalisering av trygghetslarm. SKL Kommentus anser att Tunstall 

inte kommer att få gällande ramavtal förlängt efter 2015-02-24. Det 

finns i så fall bara ett större företag med ramavtal. Vi är bundna vid 

vårt avtal med Tunstall till och med sista augusti 2015 och kommer 

därför att avvakta med upphandling av digitala larm. På de platser 

där telefonin stängs ner kommer vi att använda GSM larm. 

 

 Beläggningen per 10 november på de särskilda boenden inom 

kommunen. 

 

IFO-chef Annika Mörtsell informerar om följande: 

 

 Träff med ny länsdelssamordnare för Socialpsykiatriskt kunskaps-

centrum i södra Lappland under första kvartalet 2015. 

 

 Dansgalan 2014, alkoholtillstånd. 
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Omsorgsnämnden 2014-12-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 153 forts. 

 

 Prestationsersättningar psykisk ohälsa 160 000 kronor 2014 

 

 Beslut från IVO efter tillsyn av myndighetsutövning inom miss-

bruksvården. Ett antal åtgärder ska göras. Redovisas i omsorgs-

nämnden i januari. 

 

Omsorgnämnden  beslutar 

 

att godkänna informationen.  
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Omsorgsnämnden 2014-12-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 154  ON/2014:21 - 706 

 

Ekonomisk redovisning november 2014 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar om det ekonomiska läget novem-

ber 2014 för omsorgsnämndens verksamheter. 

 

De verksamheter som gått över budget är placeringar barn och unga, 

hemtjänsten, LSS-LASS, hemsjukvård, personalkostnader vid äldre-

boendena. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2014-12-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 155  ON/2014:86 - 706 

 

Detaljbudget 2015 

 

Omsorgsnämndens detaljbudget för 2015 presenteras. Budgetramen 

för 2015 är fastställt av kommunfullmäktige till 141 284 000 kronor. 

Ett förslag till detaljbudget har tagits fram där följande förändringar 

har gjorts: 

 

Politisk verksamhet 

- Inlagt för förlorad arbetsinkomst och semesterersättning 49 000 kr 

- Inlagt mer på fortbildning, hotell, hyrbil 

- Inlagt för inköp av IPads 

IFO 

- Placering vuxna missbrukare externt. Räknat på en LVM-placering 

(sänkt 43 000 kr) 

- Placering barn och unga räknat utifrån det vi vet idag                

(sänkt 90 000 kr) 

- Placering barn och unga familjehem (höjt 121 000 kr) 

- Kontaktpersoner vuxna (sänkt 19 000 kr). Ska gås igenom beviljade 

beslut 

- Psyk dagverksamhet/Vändpunkten höjt p g a hyror 

- Budget o skuldrådgivning höjt utifrån faktisk kostnad 

- Ekonomiskt bistånd sänkt med 520 000 kr p g a bättre rutiner 

- IFO personal omfört kostnader från socialkontor 

Hemtjänsten 

- Höjt intäkter med 500 000 kr, höjt kostnader med ca 800 000 kr 

Bemanningsenheten 

- Minskat med 1 112 000 kr p g a organisationsförändringar 

Äldreomsorgen, särskilda omsorgen 

- Anhörighetsvård minskat med 93 000 kr 

- Bostadsanpassningsbidrag minskat med 100 000 kr 

- Ändrat biståndshandläggare: flyttat enhetschef 50 % Granhöjden 

till biståndshandläggare 100 % Tärnaby, lagt till en 80 % bistånds-

handläggare för Storuman 

- Enhetschef 100 % på Vikbacka (även ansvar för Granhöj-

den/Stefansgården) samt en 75 % assistenttjänst 

- Omförhandlade hyror för Backen och Granhöjden, total minskning 

med ca 86 000 kronor 

- Minskat tjänsteköp med 236 000 kr. Lagt in en 50 % kostekonom 

(delas med skolan) 
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ON § 155 forts. 

 

- Uthyrning av MAS-tjänsten med 25 % till Sorsele 

- Beräknat vikariekostnad utifrån 5 veckors semester för alla. (Mins-

kat vikariekostnader) 

- Räknat och höjt OB-ersättning utifrån verklig bemanning samt höjt     

p g a nya OB-ersättningar för natt-tjänster 

LSS, LSS/LASS 

- Höjt LSS/LASS en del utifrån vilka beslut som finns. Tagit bort 

986 00 kr från verksamhet LSS-bostad/gruppbostad vuxna 

Gemensam verksamhet 

- Omfört kostnader från socialkontor till IFO-personal för att bättre 

kunna följa upp kostnaderna för socialsekreterarna 

 

Internkostnaderna uppräknade med 1,5 % 

Löneökning inlagt med 2,5 % 

Osäkerhet inför 2015; Placeringar barn o unga, hemsjukvård (hjälp-

medel), LSS 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till detaljbudget för 2015 enligt ovanstående. 

 

Samråd har skett med de fackliga organisationerna. Facken var över-

ens med arbetsgivaren. 
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ON § 156  ON/2014:85 - 700 

 

Attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens 

verksamheter från 2015-01-01___________________________ 

 

Vid organisationsförändringen för enhetschefer inom vård och om-

sorg, har förändringar skett som föranleder nytt beslut om attesträtt  

för ordinarie och ersättare. Den nya organisationen träder i kraft  

2015-01-01. 

 

  Ansvar Beslutsattest ordinarie Ersättare 

520 IFO-chef Socialchef 

530 Socialchef IFO-chef 

532 Ann-Christin Linder Adm. assistent 

533 Ann-Christin Linder Adm. Assistent 

534 Siv Johansson Carina Grahn-Johansson 

535 Birgit Andersson Sofia Lindberg 

536 Socialchef IFO-chef 

537 Ann-Charlotte Reisek Socialchef 

538 Vakant Regina Kärrman 

539 Sofia Lindberg Birgit Andersson 

540 Lena Carlsson Anna Kroik 

541 Inga-Lill Rönnholm Sofia Lindberg 

 

Beredande organs förslag  

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2014-11-26 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämn-

dens verksamhetsområde. 
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ON § 157  ON/2014:87 - 700 

 

Riktlinjer för rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verk-

ställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL fr o m 2015-01-01________ 

 

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och om-

sorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 

verkställts senast tre månader efter beslut. 

 

Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har 

avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO be-

dömer att insatsen inte verkställt inom skälig tid har vi en skyldighet 

att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 

 

Förslag till rutin har upprättats. 

 

Beredande organs förslag 

Förslag till rutiner för inrapportering av ej verkställda beslut 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-12-03 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa upprättade riktlinjer för inrapportering av icke verkställda 

beslut. 
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ON § 158  ON/2013:31 - 701 

 

Ansökan om statsbidrag till personligt ombud 

 

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud för 2015 har upprättats. 

Bidraget är det samma som tidigare år, 302 400 kronor. Från och med 

2014 ska ansökningsförfarandet vara enhetligt för samtliga län. Om-

sorgsnämndens beslut ska medfölja ansökan. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-12-02 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad ansökan. 
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ON § 159  ON/2014:22 - 751 

 

Redovisning av statsbidrag inom den sociala barn- och ungdoms-

vården 2014_____________________________________________ 

 

Socialstyrelsen har på Regeringen uppdrag fördelat 57 miljoner kronor 

till kommunerna för kompetensutveckling inom den sociala barn- och 

ungdomsvården under 2014.  

 

Storumans kommun har fått 50 000 kr utbetalt. Senast i februari 2015 

skall kommunen redovisa till Socialstyrelsen hur medlen har använts. 

Omsorgsnämnden har begärt att få en redovisning av hur medlen an-

vänts i december 2014. 

 

Medlen har använts enligt följande: 12 500 kr för kringkostnader av 

introduktion av ny anställda, 12 500 kr för handledning av oerfarna 

handläggare. De medel som finns kvar kan Socialstyrelsen kräva åter. 

 

Utbudet av kompetenshöjande utbildningar inom den sociala barn och 

ungdomsvården har varit begränsad under 2014. De flesta utbildningar 

är i Stockholm och detta begränsar handläggarnas möjlighet att åka i 

väg. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-12-05 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 160  ON/2014:7 - 701 

 

Redovisning av prestationsersättningar inom äldreområdet 2014 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2014-02-19 §13 beslutades att 

användandet av prestationsersättningar ska redovisas i juni och de-

cember. För 2013 erhöll kommunen totalt 512 205 kronor. 

 

Ersättningarna har använts enligt följande: 

Utbildningskonsulter 93 000 kronor 

Tillfällig lokalhyra 300 kronor 

Facklitteratur 4 721 kronor 

Hotell och logi 38 356 kronor 

Resor leasingbil 2 019 kronor 

Kurs och konferensavgifter personal 26 040 kronor 

Intern representation 18 845 kronor 

 

Kvarvarande medel 385 944 kronor. Kommentar till resultatet: För 

2012 fick kommunen en mindre summa i prestationsersättning. På 

grund av detta var ingående balans för 2014, 571 525 kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-12-02 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen 

 

att prestationsersättningarna ska användas till kompetensutveckling 

även under 2015, samt 

 

att redovisning fortsättningsvis ska ske två gånger per år tills pengar-

na är förbrukade. 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (29)  

   

Omsorgsnämnden 2014-12-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 161  ON/2014:8 - 701 

 

Redovisning av prestationsersättningar inom psykiatriområdet 

2014_________________________________________________ 

 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en över-

enskommelse inom området psykisk ohälsa. Syftet är att förbättra vår-

den och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. Överenskommel-

sen ska genom ekonomiska incitament och med patientens behov i 

centrum uppmuntra och stärka utvecklingsarbetet i kommuner och 

landsting. 

 

För 2013 har Storumans kommun erhållit prestationsersättning med 

177 502 kronor. 

 

Storumans kommun har fått godkänt på alla fyra grundkraven. Det 

handlar om överenskommelse i samverkan, webbaserad information, 

samordnad individuell plan (SIP) samt inventering av vuxna med psy-

kisk ohälsa. 

 

Omsorgsnämnden kan disponera dessa medel och det krävs ingen re-

dovisning till SKL. 

 

Omsorgsnämnden har begärt att redovisning av hur medlen använts 

ska ske i december 2014. 

Medlen har använts enligt följande:  

 Utveckling av boendestödsinsats 63 778 kr  

 Kostnader för kontaktpersoner till vuxna med psykisk funktions-

nedsättning 40 000 kr  

 Inköp av utrustning till verksamheten 21 281 kr 

 Aktiviteter under psykeveckan 7 564 kr  

 

Resterande medel kommer att användas under 2015. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-12-05 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 162  ON/2009:94 - 700 

 

Statsbidrag för Äldres behov i centrum, ÄBIC 

 

Omsorgsnämnden beslutade 2014-02-19 §15 att införa ÄBIC en  

modul kopplad till Procapita. 

 

Äldres behov i centrum bidrar till:  

 rättsäkerhet, likvärdig hantering av ansökan, utredning, planering 

och uppföljning i hela landet  

 att beskriva behov, de behov som ingår i ansökan, de som ska till-

godoses med insatser samt målsättning för dessa behov  

 transparens, ökad tydlighet och bättre möjlighet till insyn i hand-

läggningsprocessen för den enskilde  

 organisering och resursplanering utifrån behov  

 användning av nationellt fackspråk inom äldreomsorgen. 

 

Socialstyrelsen fick i höst regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner 

kronor till kommuner som utbildat processledare och som före 1 okto-

ber 2014 fattat beslut om att införa ÄBIC i kommunen. 

 

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Storumans kommun 293 501 

kronor i statsbidrag. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-12-03. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att statsbidraget ska användas till att täcka kostnader för inköp av 

ÄBIC modul samt merkostnader i samband med införandet. 
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ON § 163  ON/2014:88 - 701 

 

Reviderad handlingsplan - Våld i nära relationer 

 

Handlingsplanen ”Våld i nära relationer” för Storumans kommun har 

reviderats, och presenteras för nämnden vid dagens sammanträde. 

 

Beredande organs förslag 

Förslag till reviderad handlingsplan. 

 

Omsorgsnämnden beslutade 

 

att anta reviderad handlingsplanen ”Våld i nära relationer” för Storu-

mans kommun. 
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ON § 164  ON/2014:90 - 700 

 

Sammanträdesplan 2015 för omsorgsnämnden och dess arbetsut-

skott___________________________________________________ 

 

Förslag på sammanträdesplan för omsorgsnämnden och dess arbetsut-

skott presenteras: 

 

Januari Februari Mars 

 

21  Onsdag ON                  18  Onsdag AU                   18  Onsdag ON 

 

   

April Maj Juni 

 

14  Tisdag AU 12  Tisdag ON, T-by  

       

10  Onsdag ON 

   

Juli Augusti September 

 

--- 19  Onsdag ON 16  Onsdag AU 

 

   

Oktober November December 

 

7  Onsdag ON 18  Onsdag AU 9  Onsdag  ON 

                                                

 

Beredande organs förslag  

Förslag till sammanträdesplan för 2015 

Förslag till uppföljningsplan för 2015 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslagen till sammanträdesplan 2015 för omsorgs-

nämnden och dess arbetsutskott samt uppföljningsplan för 2015. 
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ON § 165  ON/2013:115 - 701 

 

Statligt bidrag för kommunal hyresgaranti 

 

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens 

sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med 

hyresgarantier är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga 

att klara sina boendekostnader på egen hand, men som trots detta har 

svårigheter att få ett hyreskontrakt. 

 

Många gånger kan de som söker en bostad klara av sina hyresbetal-

ningar utan problem. Trots detta kanske de inte uppfyller de krav som 

ställs av hyresvärdarna för att få ett hyreskontrakt. Det kan finnas flera 

anledningar till att det kan behövas en hyresgaranti från kommunens 

sida. Den bostadssökande kanske har betalningsanmärkningar, har för 

låg inkomst enligt hyresvärden eller saknar fast anställning. En kom-

munal hyresgaranti kan då bidra till att den som söker får ett eget hy-

reskontrakt på en bostad. 

 

För utfärdade garantier kan kommunen, enligt förordning (2007:623) 

om statligt stöd för kommunala hyresgarantier, söka ett statligt bidrag 

hos Boverket på 5 000 kronor per utfärdad garanti. För att underlätta 

administrationen av bidraget kan kommunen ansöka om en preliminär 

tilldelning för 2015 senast den 10 december 2014. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-12-05. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att hos Boverket ansöka om preliminär tilldelning av statligt stöd för 

10 stycken hyresgarantier under 2015, samt 

 

att uppdra till IFO-chef att ansvara för inrapportering till Boverket 

gällande hyresgarantier under 2015. 
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ON § 166  ON/2014:51 - 700 

 

Kurser och konferenser 

 

I och med att en ny mandatperiod inleds ska utbildning av förtroende-

valda genomföras. En del av utbildningen förväntas genomföras lokalt 

medan en del genomförs regionalt. 

 

Följande utbildningsupplägg föreslås: 

 

Basdag 13 januari 2015 i Luspengymnasiets aula, Storuman 

Heldagsutbildning för samtliga förtroendevalda med grundläggande 

utbildning om bland annat: 

 

Hur fungerar en kommun? 

Vad är min roll och uppgift som politiker? 

Kommunens ekonomi och organisation 

Viktiga lagar och principer 

Kommunala styrdokument, planer och reglementen 

 

Utbildning på nämndsnivå (under januari/februari) 

Utbildning genomförs i anslutning till ordinarie sammanträden eller 

temadag om: 

 

Nämndens ansvarsområden och uppgifter 

Verksamhetsplanering 

Offentlighet och sekretess 

 

Regional utbildning 

Utbildning genomförs i Region Gävleborgs regi med Axel Danielsson 

Konsult som föreläsare. 

 

Presidieutbildning för ny- och omvalda ordförande och vice ordfö-

rande i fullmäktige, nämnder och styrelser, måndag den 12 januari i 

Umeå. 

 

Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald!, tisdag 

den 21 april i Lycksele (Ansia). 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anmäla ordföranden och vice ordföranden till presidieutbildningen 

den 12 januari 2015 i Umeå 
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ON § 166 forts. 

 

att erbjuda ny- och omvalda ordinarie och ersättare i omsorgsnämn-

den till deltagande i basdagen för förtroendevalda 13 januari 2015 i 

Storuman 

 

att erbjuda nyvalda ordinarie och ersättare i omsorgsnämnden till ut-

bildningen - Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroen-

devald! 21 april 2015 i Lycksele, samt 

 

att uppdra till socialchefen planera internutbildning på nämndsnivå i 

samband med omsorgsnämndens sammanträde 21 januari 2015. 
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ON § 167   

 

Meddelanden 

 

ON/2012:48  701 

Beslut 2014-11-27 från AC Konsensus om kontrollstation hälso- och 

sjukvård i ordinärt boende. 

 

ON/2014:36  751 

Beslut 2014-12-03 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg från 

den oanmälda tillsynen av HVB barn och unga vid Språnget i Storu-

man. Dnr 8.4.2-31255/2014-1. 

 

ON/2014:36  751 

Beslut 2014-12-04 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg från 

den oanmälda tillsynen av HVB barn och unga vid Oasen i Storuman. 

Dnr 8.4.2-31251/2014-2. 

 

ON/2014:69  701 

Beslut 2014-12-05 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg från 

tillsynen av handläggningen av ärenden som avser missbruk vid soci-

altjänsten, Storuman. Dnr 8.5-22506/2014-9. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Dom 2014-09-22 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av 

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

men har vunnit laga kraft 2014-10-13. Mål nr T 553-14. 

 

Dom 2014-10-01 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av 

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

men har vunnit laga kraft 2014-10-22. Mål nr T 463-14. 

 

Dom 2014-10-01 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av 

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

nr T 463-14. 

 

Dom 2014-10-13 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och rätts-

hjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Mål nr 1646-14. 

 

Dom 2014-10-22 från Lycksele Tingsrätt i ärende om vårdnad och 

umgänge. Mål nr T 282-14. 
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ON § 167 forts. 

 

Dom 2014-11-06 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

i ärende om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade – LSS.Mål nr 1969-13. 

 

Dom 2014-11-06 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat beslut 

i ärende om assistansersättning. Mål nr 1528-13. 

 

Begäran om yttrande 2014-11-14 från Lycksele Tingsrätt angående 

vårdnad m m. Aktbilaga 8. Mål nr T 688-14. Rotel 1. 

 

Föreläggande 2014-11-27 från Lycksele Tingsrätt angående adoption. 

Aktbilaga 7. Mål nr Ä 711-14. Rotel 1. 

 

Dom 2014-11-24 från Förvaltningsrätten i Umeå angående överklagat 

beslut i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Mål 

nr 1853-14. 

 

Dom 2014-11-25 från Södertörns Tingsrätt angående brott enligt 6 

kap 1 § 1 st och 15 § 1 st samt 23 kap 1 § brottsbalken. Mål nr: B 

18051-13. Domen har inom rätt tid överklagats, 2014-12-02. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 168   

 

Sekretessärende 
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ON § 169   

 

Sekretessärende 
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ON § 170   

 

Sekretessärende 
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ON § 171   

 

Sekretessärende 
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ON § 172   

 

Sekretessärende 

 

 

  

  

 


