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Omsorgsnämnden  2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2015-01-21, kl 13.30—16.00 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande 

 Christer Bergfors (M) 

 Janne Ruonala (FP) 

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 Kurt Forsberg (S) 

 Harry Söder (S) 

 Jan-Elof Bergström (C) närvarande ersättare 

 Lennart Cohen (S) närvarande ersättare 

 Aila Ålgars Strid (S) närvarande ersättare 

 Krister Näslund (V) tjänstgörande ersättare 

  

 

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Jessica Boström ekonom  

  

  

 

 

     

Utses att justera Harry Söder 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2015-01-28 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   1 -- 24 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Patrik Persson    

 

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

 Harry Söder 

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2015-01-21  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-01-28 Datum för anslags nedtagande 2015-02-19 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 1   

 

Val av omsorgsnämndens arbetsutskott 2015--2018 

 

Enligt omsorgsnämndens reglemente ska omsorgsnämnden bland 

nämndens ledamöter välja tre ledamöter och tre ersättare till omsorgs-

nämndens arbetsutskott. 

 

Omsorgsnämnden ska också välja en ordförande och en vice ordfö-

rande i arbetsutskottet. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utse följande personer: 

 

Ledamöter Ersättare 

 

C   Patrik Persson  M   Christer Bergfors 

S   Kurt Forsberg  S     Harry Söder 

KD  Britt-Inger Ärlebrandt  FP   Janne Ruonala 

 

att utse Patrik Persson (C) till ordförande 

 

att utse Kurt Forsberg (S) till vice ordförande. 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 2   

 

Val av ledamot och ersättare till rådet för pensionärs- och funk-

tionshindersfrågor 2015—2018____________________________ 

 

Kommunstyrelsen har i beslut 2015-01-15 § 3 meddelat att omsorgs-

nämnden skall välja en ledamot och en ersättare till rådet för pension-

ärs- och funktionshindersfrågor 2015—2018. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utse Patrik Persson (C) som ledamot, samt 

 

att utse Kurt Forsberg (S) som ersättare till rådet för pensionärs- och 

funktions-hindersfrågor 2015—2018. 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 3   

 

Val av ledamot till folkhälsorådet 2015--2018 

 

Kommunstyrelsen har i beslut 2015-01-15, § 4 meddelat att omsorgs-

nämnden skall välja en ledamot utan ersättare till folkhälsorådet för 

mandatperioden 2015—2018. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utse Patrik Persson (C) till ledamot i folkhälsorådet 2015—2018. 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 4  ON/2014:18 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll  

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll 10 december 2014. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 5  ON/2015:4 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Boendestatistik per den 10 januari 2015 

 

 Statistik från Prova på rummet - för personer med afasi, i Storuman 

 

 Skrivelse från anhöriga till boende på Tranan om förslag till för-

bättringar av inomhusmiljön vid boendet. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 6  ON/2011:74 - 730 

 

Revidering av rutiner för Lex Sarah 

 

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänst-

lagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i 

kraft. Bestämmelserna utvidgades då till att omfatta hela socialtjäns-

ten. 

 

År 2013 ändrades bestämmelsen då IVO blev tillsynsmyndighet.  

Ändringen består i att det är IVO och inte Socialstyrelsen som hante-

rar Lex Sarah ärenden. Skyldigheten att rapportera missförhållanden 

och risker för missförhållanden ska gälla för den som är: 

1. anställd  

2. uppdragstagare  

3. praktikant eller motsvarande under utbildning, och  

4. deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program  

Med missförhållanden, som ska rapporteras enligt 14 kap. 3 § SoL och 

24 b § LSS, ska avses såväl utförda handlingar som handlingar som 

någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och 

som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konse-

kvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.  

 

Med en påtaglig risk för ett missförhållande, som också ska rapporte-

ras, ska avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett 

missförhållande. 

 

Anmälan ska utredas och redovisas för omsorgsnämnden. Om det är 

ett allvarligt missförhållande ska ärendet skickas in till IVO. 

 

Omsorgsnämnden fastställde den utarbetade lokala rutinen för hante-

ring av Lex Sarah 2011-09-28 § 120. En revidering har gjorts i enlig-

het med ändringen SOSFS 2013:16. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-01-09. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa den reviderade rutinen för hantering av Lex Sarah.  
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 7  ON/2014:89 - 700 

 

Redovisning av brukarenkäter för äldreomsorg och individ- och 

familjeomsorg 2014______________________________________ 

 

Brukarenkäter inom äldreomsorg samt individ-och familjeomsorg    

har genomförts under senhösten 2014. 

 

Inom äldreomsorgen har 284 enkäter skickats ut. 154 svar har inkom-

mit. Svarsfrekvens 54%.  

 

Flertalet enkäter har besvarats av närstående. 95.2% är nöjda med 

verksamheten i stort. För 2014 har frågor om mat och aktiviteter till-

kommit. Det visar sig att de allra flesta 90% är nöjda med maten, den 

anses vällagad och varierad och man anser att man får den hjälp som 

behövs i samband med måltid. 

 

Beträffande aktiviteter är nöjdheten lägre. 86,3% anser att de aktivite-

ter som genomförs är trevliga. Färre, 70% tycker att aktiviteterna sker 

i tillräcklig omfattning. Endast drygt hälften tycker att utevistelse sker 

i tillräcklig omfattning. Svarsresultaten på övriga frågor skiljer sig inte 

nämnvärt från svaren från tidigare år. 

 

Enkäterna inom individ- och familjeomsorgen skickas inte ut utan de-

las ut vid besök på socialkontoret. 18 enkätsvar har inkommit. Tre av 

enkäterna har besvarats av närstående, resten av brukare. 

 

Samtliga 18 är nöjda med verksamheten i stort och resultaten på öv-

riga frågor skiljer sig inte nämnvärt från föregående år. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-01-12. 

Sammanställning av enkätsvaren 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 8  ON/2014:22 - 751 

 

Statsbidrag för kompetenssatsning inom sociala barn- och ung-

domsvården 2014 och 2015_______________________________ 

 

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat ut medel till 

kommunerna för kompetensutveckling inom den sociala barn- och 

ungdomsvården. Syftet med satsningen är att stärka kompetensen hos 

myndighetsutövande socialsekreterare och dess chefer inom området 

barn och unga. 

 

Storumans kommun har för 2014 erhållit 50 000 kr i statsbidrag gäl-

lande detta område. Socialstyrelsen efterfrågar nu redovisning av hur 

medlen använts. Följande redovisning har upprättats till Socialstyrel-

sen. Förbrukat belopp är 25 000 kr fördelat på 12 500 kr till stöd och 

handledning av nyanställda samt 12 500 till administration och sam-

ordning. Kvarvarande medel från 2014 är 25 000 kr. Det har varit 

svårt för verksamheten att förbruka medlen då utbudet av utbildningar 

har varit begränsat under 2014 och de utbildningar som erbjuds oftast 

finns i södra Sverige. 

 

Socialstyrelsen har nu aviserat att kommunerna kan rekvirera nya me-

del för 2015 enligt en fastställd fördelningsram. Storumans kommun 

kan rekvirera 50 000 kr för 2015 års kompetensutveckling inom den 

sociala barn- och ungdomsvården. Ansökan ska skickas senast den 31 

mars 2015. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-01-13. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa den redovisning som upprättats för 2014 gällande kom-

petensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården och 

skicka den till Socialstyrelsen, samt 

 

att uppdra till förvaltningen att rekvirera medlen för 2015 gällande 

kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 9  ON/2014:69 - 701 

 

Yttrande till IVO om åtgärder efter tillsyn av handläggning för  

missbruks- och beroendevården i Storumans kommun.  

Dnr 8.5-22506/2014._____________________________________ 

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har under september 2014 

gjort en tillsyn av handläggning av ärenden som avser missbruk vid 

socialtjänsten i Storuman. Granskningen har avsett omsorgsnämndens 

myndighetsutövning i fråga om planeringsförutsättningar, samverkan, 

handläggning och utredning, insatser och egen kontroll. Tillsynen har 

skett genom intervjuer med politiker, chefer och socialsekreterare 

samt granskning av dokumentation. 

 

I tillsynsbeslutet lyfter IVO fram att det finns förbättringsområden 

gällande socialtjänstens arbete med missbruksärenden i Storumans 

kommun. IVO pekar på att ledningssystem och egen kontroll behöver 

utvecklas samt att rutiner för Lex Sarah ska göras kända för personal. 

IVO har även tagit upp att dokumentationen gällande ärenden ska för-

bättras. Förbättringarna i dokumentationen avser förhandsbedömning-

ar, vårdplaner samt samordnad individuell plan (SIP). 

 

IVO beslutar efter granskning att omsorgsnämnden ska lämna redo-

visning på vidtagna och planerade åtgärder utifrån tillsynsbeslutet. 

 

Förslag på redovisning till IVO har upprättats och innehåller dels vilka 

åtgärder som vidtagits samt vilka åtgärder som ska genomföras. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-01-13 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättad redovisning samt sända den till Inspektionen för 

vård och omsorg. 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

ON § 10  ON/2015:1 - 701 

 

Lokal överenskommelse mellan socialtjänsten och öppenvårds-

psykiatrin och Storumans sjukstuga om missbruks- och beroen-

devården______________________________________________ 

 

Sedan 1 juli 2013 föreligger det en skyldighet för kommuner och 

landsting att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete  

gällande arbete med personer som har missbruks- och beroende-

problematik. Denna skyldighet regleras i Socialtjänstlagen 5 kap  

9 a § och i hälso- och sjukvårdslagen 8 b §. 

 

Målsättningen med skyldigheten att göra överenskommelser mellan 

huvudmännen är att stärka samverkan för att bättre tillgodose behovet 

av vård, stöd och behandling av målgruppen. 

 

I Storumans kommun har en lokal överenskommelse mellan kommun, 

öppenvårds-psykiatri och Storuman sjukstuga arbetats fram. I över-

enskommelsen framgår mål-sättning, resurs och ansvarsfördelning 

samt rutiner. Vidare framgår att överenskommelsen ska gälla tills  

vidare samt att den skall revideras årligen av samverkansgruppen 

kring missbruksarbetet. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-01-13 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättad lokal överenskommelse gällande missbruks- och be-

roendevården i Storuman. 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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ON § 11  ON/2014:71 - 730 

 

Köken inom omsorgsverksamheten i Tärnaby 

 

Omsorgsnämnden behandlade ärendet 2014-09-24 § 123. Vikbackas 

kök är undermåligt och omsorgnämnden förordade en flyttning av  

köket till Granhöjden.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2014-10-28 § 

102 och beslutade att återsända ärendet till omsorgsnämnden för ytter-

ligare utredning, vad avser skillnad i driftkostnaderna samt möjlighet 

till samordning med skolköken i området. 

 

Driftkostnaden kommer att öka på grund av en tillkommande hyres-

kostnad på Granhöjden med 220 292 kronor. Kapitalkostnad per år 

uppgår till 145 000 kronor. Personal i serveringskök på Vikbacka blir 

550 000 kronor per år. 

 

Personal kommer att behövas till ett mottagningskök på Vikbacka 

samtliga veckodagar för servering och efterarbete vid samtliga mål-

tider. Den bemanning på 0,54 som Vikbacka har idag ger inte ut-

rymme för matservering. 

 

Det är praktiskt möjligt att samordna skolkök och köken inom äldre-

omsorgen men då krävs ytterligare inventarier och utrustning till en 

summa av cirka två miljoner kronor. 

 

Utredare Ingvar Fischer avslutade 2014 en köksutredning som inte har 

behandlats politiskt. Utgångspunkten i utredningen var att undersöka 

om det var möjligt med två tillagningskök i västra delen av kommu-

nen. I Tärnaby var det tänkt att köket på Skytteaska skolan skulle pro-

ducera maten. Det visade sig att det skulle innebära många transporter 

på skolgården och att det inte var lämpligt med tunga fordon där ele-

ver vistas. 

 

Beredande organ 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-12-02 
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Omsorgsnämnden 2015-01-21 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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ON § 11 forts. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att meddela kommunstyrelsen att en samordning med skolans kök i 

Tärnaby är möjlig, samt 

 

att någon ytterligare precisering av kostnaderna inte har varit möjlig 

att göra, då de siffror som redovisats i tidigare skrivelse inte har för-

ändrats. 
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ON § 12  ON/2013:31 - 701 

 

Verksamhetsberättelse personligt ombud 

 

Från den 1 augusti 2013 styrs statsbidraget för personligt ombud av 

förordningen SFS 2013:522. Förordningen tillämpas första gången i 

fråga om statsbidraget för år 2014. Meddelandebladet 5/2011 ger  

ytterligare vägledning. Såväl ansökningsförfarandet som redovisning-

en är enhetlig för samtliga län. 

 

Kommunen har erhållit statsbidrag till verksamhet med personligt 

ombud (PO) för år 2014. Inför beslut om fördelning av statsbidrag för 

år 2015 begär Länsstyrelsen att nämnden, i enlighet med Förordningen 

SFS 2013:522, inkommer med en redovisning av hur verksamheten 

bedrivits under det gångna året. 

 

De personliga ombuden Södra Lappland har upprättat verksamhetsbe-

rättelse för 2014. 

 

Beredande organs förslag 

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 

2014. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna den upprättade verksamhetsberättelsen 2014 för person-

ligt ombud Södra Lappland, samt  

 

att sända den till Länsstyrelsen Västerbotten. 
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ON § 13  ON/2015:2 - 734 

 

Förändring av korttidsplats vid Blåsippan i Stensele 

 

När Blåsippan del tre skulle tas i bruk i januari 2012 väcktes frågan 

om en av lägenheterna kunde användas till korttidsvård. Omsorgs-

nämnden beslutade 2011-10-19 § 144 att en av lägenheterna på Blå-

sippan ett skulle användas till korttids vård. 

 

Under tre års tid har en lägenhet nyttjats till korttidsvård, i huvudsak 

växelvård. Stundtals står lägenheten tom då det kan vara svårt att mat-

cha två brukare. Det är inte en optimal lösning för de boende på Blå-

sippan. Det skapar oro för de permanent boende, när det kommer in 

olika personer som kan ha svårt att anpassa sig till gruppen i övrigt. 

Det uppstår lätt onödiga konflikter. 

 

Personal och enhetschef anser att det bästa vore att lägenheten blir en 

permanent boendeplats. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2015-01-09. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att lägenheten för korttidsvård på Blåsippan ett övergår till en plats 

för permanent boende. 
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ON § 14  ON/2015:3 - 735 

 

Inköp av förbrukningsmaterial till boende vid Vikbacka och  

Blåsippan___________________________________________ 

 

Under 2014 har personalgrupperna vid våra boenden inom äldre-

omsorgen arbetat med att hitta lämpliga tider för att kunna utföra  

aktivering. I arbetet har det framkommit olika faktorer som bidrar  

till att tid inte kan frigöras, en del av den tiden har kunnat åtgärdas  

direkt på boendena, men inte all tid.  

Många av brukarna har inte anhöriga som handlar det som behövs för 

deras personliga hygien. Toalettpapper, tvättlappar, tvål, tvättmedel 

och sköljmedel är inköp som då måste utföras av kontaktpersonerna. 

Eftersom dessa inköp måste ske oavsett om brukaren vill gå ut den 

dagen eller inte, så blir det ingen personlig aktivitet av affärsbesöket. 

Vårt förslag är att enheterna får göra inköpen genom förrådsbeställ-

ning och ta ut en avgift av de boende på 140 kr i månaden. Summan är 

gjord utifrån faktisk kostnad och förbrukning. Avgiften ligger utanför 

förbehållsbeloppet. När avgiften läggs som en extra avgift går det un-

der en övergångsperiod låta de anhöriga, som eventuellt vill handla att 

få göra detta, eftersom inrapportering till avgiftshandläggningen styr 

vilka som skall betala den avgiften.  

När någon ny flyttar in, talar man om att så här gör vi med dessa inköp 

på boendet. Anhöriga har varit positiva till detta, de som handlar 

själva har tyckt att det låtit som ett bra förslag.  

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2015-01-12. 

Omsorgsnämnden beslutar 

att när förbrukningsmaterial för personligt bruk inhandlas via förrå-

det, får en avgift om 140 kronor per månad tas ut. 
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ON § 15   

 

Meddelanden 

 

ON/2014:63  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-06-17, § 56 om riktlinjer för 

bostadsförsörjning i Storumans kommun 2014—2018. 

 

ON/2014:52  730 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-11-11, § 118 om motion om de-

lade turer och deltidstjänster inom omsorgen. 

 

ON/2014:97  706 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-11-11, § 119 om delårsrapport 

januari-augusti 2014 för Storumans kommun. 

 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-11-25, § 89 om val till om-

sorgsnämnden 2015-2018. 

 

ON/2014:98  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-11-25, § 102 om ordning för 

kallande av ersättare. 

 

ON/2014:97  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-11-25, § 112 om delårsrap-

port januari-augusti 2014 för Storumans kommun. 

 

ON/2014:99  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-11-25, § 114 om budget 

2015 och plan 2016-2018. 

 

ON/2014:70  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-11-25, § 121 om reglemente 

för omsorgsnämnden. 

 

ON/2014:51  700 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-12-16, § 145 om utbildning för 

förtroendevalda 2015. 

 

ON/2014:92  706 

Skrivelse från SiS, Statens institutionsstyrelse om förändrade avgifter 

vid placering hos SiS från och med den 1 januari 2015. 
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ON § 15 forts. 

 

ON/2014:93  773 

Sveriges kommuner och landstings meddelande från styrelsen nr 8, 

2014-12-12. Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom om-

rådet psykisk ohälsa 2015. 

 

ON/2013:115  701 

Beslut 2015-01-12 från Boverket om preliminär till delning av statligt 

bidrag för kommunala hyresgarantier. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Protokoll från Lycksele Tingsrätt 2014-12-10 i adoptionsärende. Mål 

nr Ä 711-14. Aktbilaga 9. 

 

Protokoll från Lycksele Tingsrätt 2014-12-01 i adoptionsärende. Mål 

nr Ä 526-14. Aktbilaga 16. 

 

Dom 2014-12-09 från Kammarrätten i Sundsvall i överklagat avgö-

rande av Förvaltningsrätten i Umeås dom den 10 oktober 2014 i mål 

nr 1515-14. Upphörande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU. Mål nr 2524-14. 

 

Dom 2014-12-18 från Lycksele Tingsrätt i vårdnadsärende. Mål nr T 

688-14. 

 

Protokoll 2014-11-13 från Hovrätten för Övre Norrland i överklagat 

avgörande av Lycksele tingsrätts dom 2014-10-22 i mål T 282-14, i 

vårdnadsärende. Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd, vilket in-

nebär att tingsrättens avgörande står fast. Mål nr T 846-14. 

 

Dom 2014-12-18 från Förvaltningsrätten i Umeå i överklagat ärende 

om kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade – LSS. Mål nr 1291-14. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av meddelandena och lägger dem till 

handlingarna. 
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