
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)  

 

Omsorgsnämnden   2015-03-18  

________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2015-03-18, kl 09.00—16.20. Ajournering för partivisa 

överläggningar samt IT-enhetens besök kl 13.00—14.30. 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande 

 Janne Ruonala (FP) 

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 Kurt Forsberg (S) 

 Harry Söder (S) 

 Mats Eliasson (V) 

 Jan-Elof Bergström (C) tjänstgörande ersättare §§ 25—32, 44--52 

  

  

 

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Jessica Boström ekonom §§ 27--29 

 Siv Johansson enhetschef Tranan § 30 

 Ann-Charlotte Reisek MAS § 31 

   

  

      

Utses att justera Harry Söder 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2015-03-26 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   25 -- 52 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Patrik Persson    

 

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

 Harry Söder 

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2015-03-18  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-03-26 Datum för anslags nedtagande 2015-04-17 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 25  ON/2015:26 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens  

protokoll 21 januari 2015. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol-

let till handlingarna. 

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (31)  
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 26  ON/2015:4 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Öppna Jämförelser – Äldre 2014 

 

 Presentation av kostekonom Erika Lundberg 

 

 Beläggning särskilda boenden 

 

 Kultur för seniorer 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen 
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ON § 27  ON/2015:25 - 706 

 

Ekonomisk redovisning februari 2015 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar det ekonomiska läget februari 

2015 för omsorgsnämnden. Riktpunkten är 16,66 %.  

 

De verksamheter som överskrider budgeten är politisk verksamhet, 

placeringar barn och unga, bemanningsenheten, LSS-LASS och  

paramedicin. 

 

Redovisningen omfattar även flyktingverksamheten för ensamkom-

mande barn och ungdomar. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 28  ON/2015:17 - 706 

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 

 

Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2014 för omsorgs-

nämnden presenteras. Bokslutet visar på ett underskott med 4,164 mil-

joner kronor. 

 

De verksamheter som gör de största överskridandena är inom: 

 

 IFO, placering barn och unga (1,844 mkr) 

 Hemtjänsten (ca 946 tkr) 

 LSS/LASS (1,405 mkr) 

 Hemsjukvård (1,180 mkr) 

 

Beredande organs förslag 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 som över-

sändes till kommunstyrelsen. 
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ON § 29  ON/2015:27 - 706 

 

Internkontroll för ekonomin 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar den internkontroll som skett under 

2014, enligt följande:  

 

 Budgetuppföljning 

 Lönekontering 

 Handkassor 

 Leverantörsfakturor 

 Momsredovisning 

 

Beredande organs förslag 

Ekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2015-03-10 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna internkontroll 2014 för omsorgsnämnden. 
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ON § 30  ON/2015:4 - 700 

 

Redovisning av verksamheten på äldreboendet Tranan 

 

Enhetschef Siv Johansson redovisar från Tranans verksamhet i  

Storuman. 

 

 Händelser/förändringar på Tranan – kultur i vården, larm på ytter-

dörrar, ombyggnad av entrén. 

 

 Ekonomin – överskrids p g a höga personalkostnader, städning av 

Samhall. 

 

 Husmöten, arbetsplatsträffar 4 ggr/år, genomförandeplan görs vid 

vårdplanering, kontaktperson till alla boende. 

 

 Aktiviteter med vår och höstfest. Alla hus har inringade turer i 

schemat för aktivering. 

 

 Sjukfrånvaron – många sjukskrivningar på sommarvikarierna. 

 

 Olika dataregister som skall ifyllas, Senior alert, BPSD-register, 

Palliativ register. Personalen har separata flextid, löne- och sche-

masystem. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till socialchefen att till nästa nämnd redovisa vilka datastöd 

som används inom vården. Målet bör vara underlättande av använd-

ningen av stödsystemen så man får mer tid för de äldre, samt 

 

att presidiet får i uppdrag att se över de arbeten som upptagits i inve-

steringsbudgeten men som inte påbörjats, exempelvis ombyggnation-

en av entrén Tranan. 
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ON § 31  ON/2015:23 – 773 

 

Kvalitetsredovisning inom hälso- och sjukvård i de särskilda  

boendena samt patientsäkerhetsberättelse 2014___________ 

 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar från verksamheten inom kom-

munens hälso- och sjukvård.  

 

Under flera år har en mätning av några indikatorer genomförts vecka 

46 i Västerbottens inlandskommuner: 

 Läkemedelsgrupper 

 Läkemedelsanvändning 

 Trycksår 

 

Patientsäkerhetsberättelse för 2014 presenteras.  

 

Beredande organs förslag 

Patientsäkerhetsberättelse för 2014. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 32  ON/2014:43 - 709 

 

Redovisning av klagomål och synpunkter 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar sammanställning av klago-

mål och synpunkter under tiden 2014-10-01—2015-03-09.  

 

Tre stycken klagomål har inkommit och åtgärdats. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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ON § 33  ON/2014:52 - 730 

 

Motion - delade turer och deltidstjänster inom omsorgen 

 

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

och deltidstjänster inom omsorgen. Omsorgsnämnden behandlade 

ärendet vid sammanträde 2014-09-24, § 176 och beslutade då att  

bifalla motionen under förutsättning att erforderliga medel tillförs  

omsorgsnämndens budget. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-11, § 69 att återremittera ärendet 

tillbaka till omsorgsnämnden för ytterligare utredning avseende kost-

nader av de åtgärder som bifall av motionen innebär. 

 

I samband med löneförhandling 2014 åtog sig arbetsgivaren och 

Kommunal att gemensamt se över möjligheter till en attraktivare  

arbetstidsplanering. Under hösten har ett genomgripande arbete  

genomförts och resultatet presenteras i det följande. 

 

Det är på Sibyllagården beräkningarna har gjorts och de är direkt över-

förbara till Vikbacka med ett undantag. Vikbacka har inte lagt ut städ 

på entreprenad vilket innebär att merkostnaden handlar om cirka 1 030 

000 kronor per år. 

 

Kostnad för förändring av arbetstider inom två äldreboenden skulle 

uppgå till cirka 1 830 000 kronor per år.  

 

Exakta beräkningar har inte gjorts inom resterande enheter inom  

omsorgen men summan 1 830 000 kommer att mångdubblas om  

föreslagen förändring ska genomföras. 

 

Att införa reformer i en organisations bemanningsprocess är tidskrä-

vande eftersom det omfattar förändringar för en stor andel av medar-

betare på en arbetsplats. Omsorgsnämnden har i dagsläget svårt att 

hantera ett så omfattande beslut som ett bifall till motionen skulle  

innebära då det saknas såväl planering som ekonomiska resurser för 

detta. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchefens tjänsteutlåtande 2015-03-03 
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ON § 33 forts. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens utredning, p g a 

den budget som omsorgsnämnden har, samt 

 

att uppdra till socialchefen att skicka ut en enkät till all vårdpersonal 

om delade turer och heltidssysselsättning.  
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ON § 34  ON/2015:24 - 732 

 

Djupintervju av brukare inom hemtjänsten 

 

I resultatet i Öppna Jämförelser hemtjänst i ordinärt boende, från 2014 

ligger tyvärr Storumans kommun bland de som redovisar sämst resul-

tat i länet i förhållande till andra kommuner. 

 

Endast cirka 40 % känner sig trygga med att bo hemma med hem-

tjänst. 70 % anger att de blir bemötta på ett bra sätt. 78 % säger att de 

upplever att personalen har tid för sina arbetsuppgifter. 78 % anger att 

personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål. De två senaste siff-

rorna kanske inte är alarmerande men de flesta kommuner redovisar 

bättre resultat. 

 

87 % är nöjda med hemtjänsten som helhet vilket är bra men trots 

detta har Storumans kommun det näst lägsta resultatet i länet. 

 

I syfte att mer nöjda brukare och att förbättra resultat i Öppna Jämfö-

relser föreslår förvaltningen följande åtgärd:  

 

En möjlighet att ta reda på vad brukarna verkligen tycker om hem-

tjänsten är att djupintervjua cirka 50 brukare. Den som i så fall ska 

göra intervjuerna är ingen personal utan en neutral person. Frågorna 

kommer att utformas i samråd med FoU välfärd. 

 

Omsorgsförvaltningen har erhållit prestationsersättningarna inom 

äldreområdet både 2013 och 2014. 

 

Beräknad kostnad för att genomföra intervjuerna och att sammanställa 

resultatet beräknas uppgå till en och en halv månadslön för en person. 

Cirka 57 000 kronor inräknat po- påslag. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2015-03-03. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att genomföra djupintervjuer med brukare inom hemtjänst i ordinärt 

boende, samt 

 

att finansiering för en intervjuare tas från ansvar 530, verksamhet 

5409, projekt 4728. 
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ON § 35  ON/2015:9 - 701 

 

Remiss - Folkhälsopolitiskt program 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-24 att ett folkhälsopolitiskt 

program för Storumans kommun ska upprättas. 

 

Under år 2014 har ett förslag till folkhälsopolitiskt program tagits 

fram, där kommunens folkhälsoråd har fungerat som arbetsgrupp med 

kommunkansliets utredare i en samordnande funktion. 

 

Omsorgsnämnden har inbjudits att inkomma med remissvar på det 

upprättade förslaget, senast den 10 mars 2015. 

 

Ett förslag till remissvar har upprättats och inlämnats till kommunsty-

relsen. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna remissvaret som inlämnats till kommunstyrelsen, där 

nämnden inte har något att erinra mot förslaget. 
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ON § 36  ON/2014:80 – 754 

 

Redovisning av extra bistånd till julmat och julklappar enligt  

SoL 4:2, julen 2014____________________________________ 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2014-10-27 att:  

 

 personer som långvarigt varit beroende av ekonomiskt bistånd skall 

beviljas extra bistånd enligt SoL 4:2 inför julen 2014, med 300 

kr/hemmaboende barn till julklappar, 150 kr/placerat barn till jul-

klappar (gäller barn under 18 år) 

 samt 200 kr extra till mat per person i hushållet till samtliga långva-

rigt biståndsberoende. 

 

Redovisning av kostnaderna för utbetalt extra bistånd är följande: 

 

Kostnaden avseende bistånd till mat 2 400 kr 

Kostnaden avseende bistånd till julklappar 2 150 kr 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-02-05. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 37  ON/2013:141 - 701 

 

Statistik av familjerådgivning 2014 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar statistik på antalet familje-

rådgivningsärenden under 2014 i Storumans kommun. 

 

Familjerådgivare Solweig Öjebrandt, anställd 20 % i kommunen, har 

arbetat med:  

 Totalt 26 stycken ärenden under året 

 Totalt 71 stycken samtal under året 

 

Beredande organs förslag 

Statistik kommunal familjerådgivning 2014 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 38  ON/2014:69 - 701 

 

Yttrande till IVO med anledning av tillsyn av missbruksvården 

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har i tillsynsbeslut 2014-12-05 

begärt komplettering av planerade och vidtagna åtgärder beträffande 

handläggning av ärenden som avser missbruk vid socialtjänsten i  

Storuman. 

 

Förslag till yttrande har upprättats och presenteras för omsorgsnämn-

den. 

 

Beredande organs förslag 

Yttrande till IVO 2015-03-18 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna yttrandet som skickas till Inspektionen för vård och  

omsorg. 
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ON § 39   

 

Val av vice ordförande till Rådet för pensionärs- och funktions-

hindersfrågor 2015-2018_________________________________ 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-15, § 3 att omsorgsnämnden får 

utse vice ordförande i rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor 

mandatperioden 2015—2018. 

 

Omsorgsnämnden beslutade 2015-01-21, § 2 att utse Patrik Persson 

(C) som ledamot samt Kurt Forsberg (S) som ersättare till rådet för 

pensionärs- och funktionshindersfrågor 2015--2018. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att utse Patrik Persson (C) som vice ordförande för pensionärs- och 

funktions-hindersfrågor 2015--2018. 
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ON § 40  ON/2015:29 - 799 

 

Revidering av handlingsplan för POSOM 

 

I Storuman finns en POSOM-grupp, psykiskt och socialt omhänder-

tagande vid större kriser och katastrofer, som samordnas av IFO-chef. 

Vid början av varje mandatperiod har handlingsplan för POSOM  

reviderats och antagits av omsorgsnämnden. Inför denna mandat-

period har dokumentet delats upp i ett styrdokument och ett dokument 

med rutiner. 

 

Beredande organs förslag 

POSOM styrdokument 

POSOM rutiner 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta styrdokument och rutiner för POSOM under mandatperioden 

2015--2018, samt 

 

att uppdra till POSOMS ledningsgrupp att, vid behov, revidera ruti-

nerna under mandat-perioden. 

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 19 (31)  

   

Omsorgsnämnden  2015-03-18  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 41   

 

Meddelanden 

 

ON/2015:22  774 

Lägesrapport 2015 från Socialstyrelsen – Tillståndet och utvecklingen 

inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 

ON/2015:10  701 

Överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges kommuner 

och landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet 

inom socialtjänsten. 

 

ON/2015:12  773 

Rapport från Riksstroke – Ett år efter stroke, 1-årsuppföljning 2013. 

 

ON/2015:21  700 

Regional rapport nr 2015:28 från Region Västerbotten - Öppna Jämfö-

relser äldre 2014. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Protokoll 2015-01-20 från Östersunds tingsrätt i ärende vårdnad, bo-

ende; nu fråga om muntlig förberedelse. Mål nr T 2752-14. 

 

Beslut 2015-02-09 från Inspektionen för vård och omsorg i ärendet 

anmälan enligt Lex Maria om utebliven medicin vid hemsjukvården, 

Storuman. Dnr 8.1.1-24957/2014-5. 

 

Beslut 2015-02-23 från Kammarrätten i Sundsvall i överklagat avgö-

rande, Förvaltningsrätten i Umeås dom den 25 september 2014 i mål 

nr 906-14. Ärendet är bostadsanpassningsbidrag; fråga om prövnings-

tillstånd. Mål nr 2559-14. 

 

Dom 2015-01-16 från Svea Hovrätt i överklagat avgörande, Söder-

törns tingsrätts dom den 25 november 2014 i mål nr B 18051-13. 

Ärendet är försök till våldtäkt. Mål nr B 10992-14. 

 

Dom 2015-01-20 från Förvaltningsrätten i Umeå i ärende särskild av-

gift enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade – LSS. Mål nr 841-14. 
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ON § 41 forts. 

 

Dom 2015-01-20 från Förvaltningsrätten i Umeå i ärende särskild av-

gift enligt 28 a § lagen  (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade – LSS. Mål nr 795-14. 

 

Dom 2015-01-19 från Förvaltningsrätten i Umeå i överklagat beslut, 

försäkringskassans beslut den 1 juli 2013, dnr 026373-2013 om assi-

stansersättning. Mål nr 1423-13. 

 

Dom 2015-01-26 från Lycksele Tingsrätt i ärende om barns boende. 

Mål nr T 722-14. Protokoll 2015-01-26 från Lycksele Tingsrätt i 

ärendet. Aktbilaga 14. Mål nr T 722-14. 

 

Dom 2015-01-30 från Förvaltningsrätten i Umeå i överklagat beslut 

om tillfällig utökning av personlig assistans enligt lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Mål nr 557-

14. 

 

Dom 2015-02-11 från Förvaltningsrätten i Umeå i ärendet beredande 

av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 

LVM. Mål nr 124-15. 

 

Dom 2015-03-02 från Förvaltningsrätten i Umeå i överklagat beslut 

om personkretstillhörighet enligt lagen (1993:387) om stöd och ser-

vice till vissa funktions-hindrade, LSS. Mål nr 67-15. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 42   

 

Sekretessärende 
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ON § 43   

 

Sekretessärende 
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ON § 44   

 

Sekretessärende 
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ON § 45   

 

Sekretessärende 
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ON § 46   

 

Sekretessärende 
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ON § 47   

 

Sekretessärende 
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ON § 48   

 

Sekretessärende 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 49   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 29 (31)  

   

Omsorgsnämnden  2015-03-18  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 50   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 30 (31)  

   

Omsorgsnämnden  2015-03-18  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 51   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 31 (31)  

   

Omsorgsnämnden  2015-03-18  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 52   

 

Sekretessärende 

  

  

  


