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Omsorgsnämnden   2015-05-20  

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00—15.30. Ajournering för partivisa 

överläggningar kl 13.00—13.40. 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande 

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 Kurt Forsberg (S) 

 Harry Söder (S) 

 Mats Eliasson (V) 

 Klara Olofsson (C) tjänstgörande ersättare  

 Jan-Elof Bergström (C) tjänstgörande ersättare §§ 53—73 

 Lennart Cohen (S) närvarande ersättare  

  

  

 

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Jessica Boström ekonom §§ 53--68 

  

   

      

Utses att justera Harry Söder 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2015-06-01 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   53 -- 74 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Patrik Persson    

 

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

 Harry Söder 

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2015-05-20  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-06-01 Datum för anslags nedtagande 2015-06-22 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 53  ON/2015:26 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av föregående omsorgs-

nämnds protokoll 2015-03-18. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 54                 ON/2014:1 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef  May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Kommunerna kommer att erhålla ytterligare 5 öre i skatteväxling 

för hälso-och sjukvård i ordinärt boende. Totalt uppgår skatteväx-

lingen till 25 öre. 

 

 Datasystem. Verksamhetssystemet Procapita där all brukardoku-

mentation görs. 

Nationells kvalitetsregister, Senior Alert, Palliativa registret och 

BPSD. 

Personalsystem, Time Care och Besched. 

Lex-ärendehanteringssystem. 

För chefer och arbetsledare, fakturahanteringssystem samt uppfölj-

ningssystem.  

NPÖ, nationell patientöversikt, används inom hemsjukvården 

Prator används av legitimerad personal. Det är ett ”rapporteringssy-

stem” mellan kommunen och landstinget. Företrädesvis slutenvår-

den. 

 

 Digitala trygghetslarm. Frågan ska utredas på SKL. Det har varit 

brister i de  larm som är installerade, bland annat i Umeå kommun.. 

Det finns för närvarande inget ramavtal för larmen hos SKL. Där 

fast telefoni har lagts ner i Storumans kommun har larmen ersatts 

med GSM moduler. 

 

 Beläggning inom särskilda boenden.  

 

 Ombyggnaden av entrén på äldreboendet Tranan skall påbörjas i 

höst. 

 

 

IFO-chef Annika Mörtsell informerar om: 

 

 Uppdrag från Socialdepartementet om plan för den nationella sam-

ordnaren med den sociala barn- och ungdomsvården. Storumans 

kommun har tillfrågats att vara med i kartläggningen för social-

tjänstens arbete med utveckling av social barn- och ungdomsvård. 
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Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 54 forts. 

 

 Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten erbjuder kom-

munen ett utbildningspaket i området psykiatrisk ohälsa, som börjar 

hösten 2015. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 55  ON/2015:18 - 700 

 

Verksamhetsplan 2016 för omsorgsnämnden 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-02-18 påbörjades en dialog 

över arbetet med verksamhetsplanen för omsorgsnämnden 2016. 

 

Vid dagens sammanträde inleddes arbetet med vissa mål i verksam-

hetsplanen, som bör genomarbetas inför nästa omsorgsnämnd i juni.  
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Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 56  ON/2015:25 - 706 

 

Tertialrapport januari-april 2015 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar tertialrapporten för januari—april 

2015. 

 

Prognosen visar på ett minus – 2 877 mkr. Verksamheterna med stora 

överskridanden är IFO, LSS/LASS, hemtjänsten samt rehabiliterande 

insatser/hjälpmedel. 

 

Beredande organs förslag 

Tertialrapport januari-april 2015 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna tertialrapporten och skicka den till kommunstyrelsen. 
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Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 57  ON/2015:51 - 706 

 

Investeringsbudget 2015 - sängar, planeringssystem 

 

Omsorgsnämnden har 750 000 kronor i investeringsmedel att fördela 

under 2015.  

 

Från verksamheterna har påtalats behov av att köpa in ett antal sängar 

som ska finnas på plats i Storuman och Tärnaby. Ett annat prioriterat 

område är planeringssystem inom hemtjänsten. 

 

Det är lång leveranstid av sängar från hjälpmedelscentralen och trans-

porterna är kostsamma. Det finns såväl arbetsmiljö- som ekonomiska 

fördelar att snabbt ha sängar att tillgå när behov uppstår. 

 

Kostnad för 10 sängar med grindar uppgår till 123 000 kronor 

Montering 5 000 kronor 

Madrasser 18 340 kronor 

Lyftbågar och stödhandtag 4 478 kronor 

 

Totalt 150 818 kronor 

 

Planeringssystem 

 

Det finns ingen form av planeringssystem för omvårdnadsinsatser i 

kommunen. Fler och fler kommuner har införskaffat olika system 

främst för planering inom hemtjänsten. 

 

Enhetschefer inom hemtjänsten har påtalat behov av ett elektroniskt 

planeringssystem. Det är en fråga om kvalitet och säkerhet. Hem-

tjänstinsatser förändras flera gånger under veckan och det skulle un-

derlätta med ett planeringssystem som är kompatibelt med verksam-

hetssystemet i stället för att personal ska sitta varje morgon med pap-

per och penna. 

 

Förvaltningen undersöker olika system men kan inte presentera ett 

kostnadsförslag till omsorgsnämnden i dagsläget. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-LNilssons tjänsteutlåtande 2015-04-27 
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Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 57 forts. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att köpa in 10 sängar till en totalkostnad av 150 818 kronor 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda planeringssystem för 

hemtjänsten, samt 

 

att planeringssystem för hemtjänsten får inköpas inom ramen för in-

vesteringsbudgeten. 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 58  ON/2015:51 - 706 

 

Investeringsbudget 2015 - arbetsmiljöåtgärder vid fastighet m m 

 

Det finns avsatt 250 000 kronor för arbetsmiljöåtgärder inom om-

sorgsnämndens område. Pengarna ligger formellt under fastighets-

bolaget. 

 

Vid Vikbacka har det iordningställts en kåta och runt den är det tänkt 

att bli ett trevligt promenadområde. Det finns behov av ett staket vil-

ket gör att alla boende får större frihet vid utevistelse. Det innebär 

också att personalen inte ständigt behöver ha samma uppsikt och oro 

att någon ska försvinna.  

 

Beräknad kostnad 120 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-05-11 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna att ett staket sätts upp på baksidan av Vikbacka till en 

kostnad av 120 000 kronor. 
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Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 59  ON/2013:46 – 730 

 

Medborgarförslag - delade turer inom vården och deltidstjänster 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-18 behandlades ett 

medborgarförslag där föreslagsställarna föreslår att Storumans kom-

mun ska ha som mål att inom en treårsperiod ska alla delade turer vara 

bortarbetade. 

 

Inom omsorgsnämndens område förekommer delade turer vid alla 

verksamheter inom äldreomsorgen. Det vanligaste är en till två delade 

turer på fyra veckor. Det kan se olika ut beroende på hur man lägger 

schemaperioderna vid respektive enhet. 

 

Inom hemtjänst i ordinärt boende förekommer också delade turer. 

Kommunen har infört LOV och det innebär att det finns en beställare 

och en utförarfunktion för hemtjänst. Det är inte möjligt att använda 

mer personaltimmar än vad den beställda tiden kräver. 

 

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 medborgarförslaget 

skulle innebära då det saknas såväl planering som ekonomiska resur-

ser för detta. 

 

Omsorgsnämnden har i verksamhetsplanen för 2014 uttryckt en vilje-

inriktning att avskaffa delade turer. Det kommer att medföra bety-

dande kostnader som kräver utökad budgetram och är därmed inte en 

fråga som omsorgsnämnden själv kan besluta om.  

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2015-05-11 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att återremittera ärendet för att avvakta resultatet av brukarintervjuer-

na inom hemtjänsten.    
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Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 60  ON/2015:38 - 701 

 

Revisionsrapport - Anhöriga som ger omsorg till närstående 

 

Revisorerna i Storumans kommun har i 2014 års revisionsplan beslu-

tat att granska omsorgsnämndens stöd till anhöriga som ger stöd till 

närstående. 

 

Syftet med granskningen är att bedöma om området hanteras på ett 

ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Inom ramen för 

granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras: 

 

 Är den strategiska styrningen i form av policies, mål och planer till-

räcklig? 

 Används en tillförlitlig rutin för att kartlägga anhörigas behov? 

 Sker en tillräcklig uppföljning och utvärdering av individuellt an-

passade stödåtgärder till anhöriga? 

 Är nämndens styrning och kontroll inom området tillräcklig? 

 

PwC anser att för att utveckla verksamheten bör följande rekommen-

dationer prioriteras: 

 

 Att det inom verksamheten upprättas rutiner för att kartlägga det 

samlade behov av stöd som anhöriga i kommunen kan tänkas ha. 

 

 Att omsorgsnämnden ser över behöv av mål och tillhörande riktlin-

jer gällande det stöd som ges till personer som vårdar eller stödjer 

närstående. 

 

 Att omsorgsnämnd och verksamhet identifierar nyckeltal som gör 

det möjligt att följa upp det stöd som erbjuds personer som vårdar 

eller stödjer närstående 

 

 Att omsorgsnämnden tydliggör ansvarsfördelningen avseende stöd 

till anhöriga och överväger om någon eller några medarbetare bör 

ha ett specifikt ansvar för området. 

 

Beredande organs förslag 

Revisionsrapport mars 2015 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-04-27 
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ON § 60 forts. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med utveckling av anhö-

rigstödet i enlighet med PwC:s rekommendationer, samt 

 

att uppdraget redovisas vid omsorgsnämndens sammanträde i augusti. 
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Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 61  ON/2015:45 - 773 

 

Revisionsrapport - läkemedelsanvändning vid särskilda boenden 

 

Varje kommun ska erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård till 

dem som bor i särskilda boendeformer. Grunden för läkemedelsbe-

handlingen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska 

vara individuellt anpassad till den enskildes sjukdom/besvär och per-

sonliga förutsättningar.  

 

På kommunrevisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning 

av läkemedelsanvändningen i kommunens särskilda boenden. Syfte 

med granskningen har varit att bedöma om läkemedelsanvändningen i 

boendena är ändamålsenlig.  

 

PwC sammanfattande bedömning är att läkemedelsanvändningen/-

förskrivningen inom kommunens särskilda boenden i vissa avseenden 

är ändamålsenlig.  

 

I syfte att utveckla verksamheten rekommenderas att nämnden: 

 

 Snarast skapar en tydlighet när det gäller läkemedelsgenomgångar 

(t.ex. innehåll, frekvens, omfattning, deltagare mm) samt säkerstäl-

ler att detta, och övrigt när det gäller verksamhetens tillgång till   

läkare, dokumenteras i skriftligt avtal med landstinget.  

 Kompletterar sin styrning med tydliga strategier för hur målen  

(avseende läkemedelsanvändning/-hantering) ska uppnås. Detta blir 

särskilt viktigt då vi noterar att nämndens målsättningar inte upp-

nås.  

 Säkerställer att personalgruppernas fortsatta behov av utbildning 

när det gäller läkemedelsanvändning planläggs och att även fort-

bildning till undersköterskor och vårdbiträden säkerställs.  

 

Beredande organs förslag 

Revisionsrapport april 2015 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2015-04-30 
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ON § 61 forts. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med de förbättringsområden 

som PwC har identifierat, samt 

 

att arbetet ska redovisas vid omsorgsnämndens sammanträde i okto-

ber. 
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ON § 62  ON/2015:47 - 730 

 

Verksamhetsplan 2015 för MAS i Västerbottens inland 

 

MAS:ar (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Västerbottens åtta  

inlandskommuner har sedan många år arbetat tillsammans. Vi har  

gemensamma månadsträffar och arbetat fram en gemensam verksam-

hetsplan för hälso-och sjukvården i dessa kommuner. Verksamhets-

planen innehåller mål, syfte och aktivitetsplan. 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2015-04-30. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta verksamhetsplan 2015 för medicinskt ansvariga sjuksköters-

kor i Västerbottens län. 

 

 

 

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (31)  

   

Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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ON § 63  ON/2015:50 - 700 

 

Remiss - Patientrörlighet inom EES, vissa kompletterande förslag 

 

Det huvudsakliga syftet med patientrörlighetsdirektivet är att åstad-

komma en mer allmän och effektiv tillämpning av de principer som 

EU-domstolen utarbetat om fri rörlighet för vårdtjänster och på så sätt 

utveckla den inre marknaden. 

 

Denna promemoria innehåller förslag till kompletteringar av det 

svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/24EU av tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskri-

dande hälso- och sjukvård. 

 

De ändringar som föreslås är följande. I hälso- och sjukvårdslagen in-

förs ett krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmel-

ser, ska få en specificerad faktura för vårdkostnaden. 

 

Förtydliganden införs av hur försäkringskassan ska göra sin prövning i 

ärenden med ansökan om förhandsbesked samt att beslutad ersättning 

ska betalas ut utan onödigt dröjsmål. 

 

I patientlagen införs en ändring med förtydligande krav på att patien-

ter som får vård enligt direktivets krav ska få information om att 

hälso- och sjukvårdspersonal står under tillsyn av inspektionen för 

vård och omsorg. De ska även få information om patientnämndernas 

verksamhet samt om rätten till patientskadeersättning. 

 

Förslaget är att ändringarna träder i kraft den 1 mars 2016. 

 

Bedömningen är att förslagen inte kommer att få några ekonomiska 

konsekvenser för kommuner och landsting. 

 

Omfattningen av kravet att tillhandahålla en specificerad faktura är så 

begränsad att den inte kommer att medföra några konsekvenser för 

kommuner. Att lämna information om inspektionen för vård och om-

sorg och patientnämnden är ingen ny uppgift för kommuner och lands-

ting och uppgiften bedöms vara så begränsad att den inte medför 

några konsekvenser. 

 

Eftersom lagförslaget inte påverkar kommunerna i någon större om-

fattning lämnas inte några ytterligare kommentarer. 
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ON § 63 forts. 

 

Beredande organs förslag 

Yttrande 2015-05-04 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till yttrande, som översändes till    

kommunstyrelsen. 
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ON § 64  ON/2015:41 - 753 

 

Bidrag till Kvinnojouren i Lycksele 

 

Våld i nära relationer är ett stort och svårt samhällsproblem. Kvinno-

jourerna utgör en viktig del av det gemensamma stöd som samhället 

ger till våldsutsatta kvinnor. Kvinnojourens verksamhet kan dock inte 

ta över socialtjänstens ansvar gällande våldsutsatta.  

 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att ge hjälp och stöd till per-

soner som är utsatta för våld eller bevittnat våld, detta ansvar regleras 

i Socialtjänstlagen kapitel 5. I kap 5. 11 § andra stycket Socialtjänstla-

gen understryks nämndens ansvar att särskilt beakta att kvinnor som är 

eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 

vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.  

 

Socialnämnden kan inte överlämna sitt ansvar gällande stöd och hjälp 

till våldsutsatta. Socialnämnden kan överlämna utförandet av stödin-

satser enligt Socialtjänstlagen till annan utförare exempelvis ideella 

organisationer eller privata aktörer. Oavsett vem som utför insatserna 

gäller kravet att insatserna ska vara av god kvalité och följas upp av 

nämnden. 

 

I Storumans kommun arbetar socialtjänsten genom Individ- och famil-

jeomsorgen med kvinnofridsfrågor och våld i nära relationer. Kom-

munen har en handlingsplan gällande arbetet med våld i nära relation-

er som har antagits av omsorgsnämnden. En inventering visar att un-

der 2014 har inget kvinnofridsärende lämnats över till Kvinnojouren i 

Lycksele. 

 

Under 2014 arbetade socialsekreterarna med 7 ärenden gällande våld i 

nära relationer och i 3 av dessa ärenden hade socialtjänsten samverkan 

med Kvinnojouren i Storuman. I ett av dessa ärenden hade man ett 

mer omfattande samarbete. I detta ärende var det socialsekreteraren 

som ordnade med skyddat boende och övriga insatser. Kvinnojouren 

fungerade som stöd till kvinnan.   

 

Kvinnojouren i Storuman har intervjuats för att höra om de har hänvi-

sat utsatta kvinnor till Lyckseles Kvinnojour. Kvinnojouren i Storu-

man har inte kännedom att så har skett under det senaste året.  Utsatta 

kvinnor från Storumans kommun kan givetvis på egen hand söka sig 

till Lyckseles kvinnojour men detta har inte socialtjänsten i Storuman 

kännedom om. 
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ON § 64 forts. 

 

Utifrån den kartläggning som har gjorts om situationen i Storuman 

samt att socialnämnden inte kan avsäga sig ansvaret för våldsutsatta 

personers rätt till stöd och hjälp via Socialtjänstlagen görs bedömning 

att ett föreningsbidrag till Lycksele Kvinnojour på 100 000 kr är ett 

alltför stort belopp.  

 

Omsorgsnämnden i Storuman ger förslag att uppdra till Kvinnojouren 

i Lycksele att utforma ett system där kommunerna får betala en 

dygnskostnad de gånger jourboende i Lycksele nyttjats av kvinnor och 

barn från andra kommuner. Placeringen ska då ske i samverkan med 

berörd socialtjänst.  

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-04-16. 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att avslå ansökan om verksamhetsbidrag till Lycksele kvinnojour. 
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ON § 65  ON/2015:14 - 730 

 

Skrivelse från PRO om äldreomsorgens utveckling i Storumans  

kommun_______________________________________________ 

 

PRO Storuman har i skrivelse 2015-01-27 informerat nämndens leda-

möter och ersättare om hur äldreomsorgen kan utvecklas i kommunen. 

 

I skrivelsen framför man följande områden som bör prioriteras: 

 

 Förstärka personalinsatserna inom hemtjänsten och på de särskilda 

boendena 

 Avveckla LOV 

 Ta bort begränsningen inom hemtjänsten av städning till max 2 rum 

och kök. 

 Bygg ut behovsprövad dagaktivitet i Storuman 

 Starta projekt för utvecklad stimulans för pensionärer med stort 

omvårdnadsbehov 

 Bygg fristående gruppboende för demenssjuka 

 Utred hur dagaktiviteter för pensionärer i byarna kan tillskapas  

 

Beredande organs förslag 

Förslag till svarsskrivelse 2015-05-20 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till ordföranden att underteckna svarsskrivelsen som skick-

as till PRO i Storuman. 
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ON § 66  ON/2015:28 - 737 

 

Skrivelse från PRO om inrättande av fixartjänster inom       

äldreomsorgen___________________________________ 

 

Skrivelse 2015-03-16 från PRO Storuman har kommit till nämnden 

med önskemål om inrättande av fixartjänster inom äldreomsorgen. 

 

I dag bor många äldre hemma i det egna huset så länge det är möjligt 

med stöd från hemtjänst och hemsjukvård. Samtidigt är tillgången till 

alternativa boendemöjligheter mycket begränsad. Att bo kvar hemma 

blir det naturliga och ofta det enda alternativet för de flesta. 

 

Vid hög ålder eller med olika funktionsnedsättningar medför enkla 

praktiska sysslor som att byta glödlampor, byta gardiner, hänga upp 

tavlor till stora problem för den enskilde. Risken för fallolyckor är 

stora när äldre människor försöker sig på att klättra på stegar, skotta 

snö eller utföra andra tyngre sysslor. 

 

Särskilt sårbara är de personer som bor mycket ensligt eller inte har ett 

naturligt nätverk av barn, grannar eller släktingar som stöd. För dessa 

grupper är det särskilt angeläget att denna verksamhet kommer till 

stånd. 

 

Beredande organs förslag 

Förslag till svarsskrivelse 2015-05-20 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till ordföranden att underteckna svarsskrivelsen som sändes 

till PRO i Storuman. 
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ON § 67  ON/2015:16 - 701 

 

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2015 

 

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell 

för långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till stu-

denter som genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.  

 

Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genom-

förda examensarbeten, ersättningar till studenter. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav   

3 000 kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbets-

plats. Eventuellt stipendium beslutas om i varje enskilt fall och är 

kopplat till faktisk prestation. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att stödja tre examensarbeten under 

2015 och att varje nämnd/bolag svarar för sin del av kostnaden. 

 

Omsorgsnämnden kommer inte att begära något examensarbete under 

2015 men ställer sig intresserade om samma möjlighet erbjuds kom-

mande år. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2015-05-04 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att inte begära att få något examensarbete utfört under 2015. 
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ON § 68   

 

Meddelanden 

 

ON/2015:42  706 

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-02-24 § 19 – komplette-

ringsbudget 2015. 

 

ON/2015:43  700 

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-02-24 § 31 – avsägelse av 

förtroendeupp-drag/fyllnadsval i omsorgsnämnden. 

 

ON/2015:40  750 

Promemoria 2015-03-12 från Socialdepartementet om plan för den 

nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården. 

 

ON/2013:115  701 

Beslut 2015-03-11 från Boverket om statligt bidrag för kommunala 

hyresgarantier. 

 

ON/2015:54  701 

Regeringsbeslut 2015-04-30 från Socialdepartementet om uppdrag att 

ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbild-

ningar. 

 

ON/2015:53  701 

Information från Migrationsverket om ersättning för vissa särskilda 

kostnader samt extraordinära kostnader för vårdinsatser. 

 

ON/2015:31  701 

Beslut 2015-02-26 från Räddningsnämnden med stöd av 5 kap 2 § lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, om föreläggande av åtgärder vid 

Tranan, Orren 23. 

 

ON/2015:31  701 

Beslut 2015-02-26 från Räddningsnämnden med stöd av 5 kap 2 § lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, om föreläggande av åtgärder vid 

gruppboendet Bonden, Bonden 1. 

 

ON/2015:31  701 

Beslut 2015-02-26 från Räddningsnämnden med stöd av 5 kap 2 § lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, om föreläggande av åtgärder vid 

Dagcenter, Björken 6. 
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ON § 68 forts. 

 

ON/2015:31  701 

Beslut 2015-02-26 från Räddningsnämnden med stöd av 5 kap 2 § lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, om föreläggande av åtgärder vid 

gruppboendet Rallaren, Rallaren 1. 

 

ON/2015:39  701 

Skrivelse från länsstyrelserna 2015-03-25 om ersättning för att stärka 

och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 

Epost från länsstyrelsen i Västerbotten 2015-04-24 om ytterligare 

pengar att söka till § 37a, ersättning för att stärka och utveckla verk-

samheten med flyktingguider och familjekontakter. 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen  

26 kap 1 §. 

 

Beslut 2015-03-17 från Kammarrätten i Sundsvall om överklagat av-

görande i Förvaltningsrätten i Umeås dom den 11 februari 2015 i mål 

nr 124-15. Ärendet är vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall. Mål nr 516-15. 

 

Beslut 2015-03-27 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg i 

ärende tillsyn av handläggning av ärenden som avser missbruk vid so-

cialtjänsten, Storuman. Dnr 8.5-22506/2014-14. 

 

Dom 2015-03-30 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av 

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

nr T 140-15. 

 

Dom 2015-04-01 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av 

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

nr T 139-15. 

 

Beslut 2015-04-10 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat be-

slut om bistånd i form av kontraktperson enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) – SoL; avskrivning av målet.  

Mål nr 284-15. 

 

ON/2015:6  700 

Beslut 2015-05-07 från IVO, Inspektionen för vård och omsorg i 

ärende anmälan enligt lex Sarah enligt SoL inom verksamhetsområde 

äldreomsorg vid särskilt boende, Storuman. Dnr 8.1.2-5502/2015-8. 
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ON § 68 forts. 

 

Förordnande  2015-04-27 från Östersunds Tingsrätt om utredning en-

ligt 6 kap 19 § tredje stycket föräldrabalken i vårdnadsärende. Mål nr 

T 2752-14, rotel 2. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 69 

   

Sekretessärende 
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ON § 70 

   

Sekretessärende 
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ON § 71   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 29 (31)  

   

Omsorgsnämnden  2015-05-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

ON § 72   

 

Sekretessärende 
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ON § 73   

 

Sekretessärende 
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ON § 74   

 

Sekretessärende 

  

  

  


