
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)  

 

Omsorgsnämnden   2015-06-10  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2015-06-10, kl 09.00—16.00. Ajournering för 

partivisa överläggningar kl 13.00—13.20. 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande 

 Janne Ruonala (FP) 

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 Kurt Forsberg (S) 

 Harry Söder (S) 

 Eva Banstorp (M) tjänstgörande ersättare  

  

 

Övriga Ulla Olofsson  sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell  ifo-chef 

 Jessica Boström  ekonom 

 Birgit Andersson  enhetschef Sibyllagården § 80 

 Monica Ek  biståndshandläggare Tärnaby § 81 

 Ann-Christin Linder enhetschef Vikbacka, Granhöjden, Stefansgården 

   samt hemtjänsten Tärnaby § 82 

 Ann-Charlotte Reisek MAS § 83 

 Vanja Danielsson  Arbetsterapeut § 85                                                                                                                                

  

        

Utses att justera Harry Söder 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2015-06-17 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   77 -- 99 

 Ulla Olofsson 

                      

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

 Patrik Persson    

 

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

 Harry Söder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2015-06-10  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-06-17 Datum för anslags nedtagande 2015-07-09 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 

 

 

 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (25)  
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

 

ON § 77  ON/2015:26 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens pro-

tokoll 20 maj 2015. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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ON § 78           ON/2015:4 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

 

 Svårt med semestervikarier, en sjuksköterska inhyrd via beman-

ningsföretag. Socialchefen, MAS och enhetschef med sjuksköters-

keutbildning ställer upp och jobbar vissa veckor som sjuksköterskor 

under sommaren. 

 

IFO-chef Annika Mörtsell informerar om: 

 

 Försörjningsstöd, regler och rutiner vid sökande av socialbidrag. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 
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ON § 79  ON/2015:25 - 706 

 

Ekonomisk redovisning maj 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar det preliminära ekonomiska läget 

för maj månad för omsorgsnämndens verksamheter.  

 

Den preliminära rapporten visar på – 1 036 974 kronor. Verksam-

heterna med överskridanden är IFO placeringar barn/unga, hemtjänst 

och paramedicin/hjälpmedel. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisk redovisning maj 2015 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen och lägger den till handlingarna. 
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ON § 80  ON/2015:4 - 700 

 

Information från Sibyllagårdens verksamhet 

 

Enhetschef Birgit Andersson redovisar från Sibyllagårdens verksam-

het enligt följande: 

 

 Sibyllagården idag. Sibyllagården har 20 lägenheter och 3 korttids-

platser.  

 

 Händelser av betydelse. Omorganisationsförändring på chefstjäns-

ten, med bl a ny biståndshandläggare för särskilda boenden samt ny 

kostchef för köken inom kommunen. 

 

 Ekonomisk uppföljning. Högre personalkostnader under vissa hel-

ger. 

 

 Hur arbetas det med verksamhetsutveckling med utgångspunkt från 

de mål som politiken har tagit. Mera aktiviteter samt ny måltids-

ordning har införts i syfte att öka trivseln och brukarna nöjdare. 

 

 Vilka aktiviteter erbjuds och hur frekvent. En gemensam aktivitet 

planeras en gång/dag ex. film, utevistelse, högläsning. 

 

 De gemensamma aktiviteterna som planeras in varje vecka. Bak-

ning, bingo, allsång, pussel, antakter, promenader och sittcir-

kus/gymnastik. 

 

 Andra gemensamma aktiviteter som genomförs någon gång per år. 

Utflykter, gemensamt fika, korvgrillning samt höst- och vårfester 

med underhållning. 

 

 Övriga händelser under året. Dans- och teaterföreställning, cirkus, 

modevisning samt musikstunder. 

 

 Sjukfrånvaro/rehabiliteringsarbete. Korttidsfrånvaron har ökat    

något. 

 

 Hur arbetar vi med kvalitetsäkring. Registrering i Senior Alert, 

BPSD. 
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§ 80 forts. 

 

 Frågor som skall arbetas vidare med. Individuellt planerade aktivi-

teter, genomförandeplaner och dokumentation, mer användning av 

BPSD samt användning av modern teknik. 

 

Beredande organs förslag 

Enhetschef Birgit Anderssons redovisning 2015-06-09 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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ON § 81  ON/2015:4 - 700 

 

Redovisning från biståndshandläggningen för hemtjänsten     

Tärnaby___________________________________________ 

 

Biståndshandläggare Monica Ek redovisar om biståndshandlägg-

ningen för hemtjänsten i Tärnaby med omnejd. 

 

Handläggaren tar biståndsbeslut i hemtjänsten samt i de särskilda  

boenden. Efter att en ansökan har inkommit, görs en utredning samt 

planering av vården, där behoven styr. Även överväganden av vården 

görs, när behoven kan ha blivit förändrade. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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ON § 82  ON/2015:4 – 700 

 

Redovisning från verksamheterna vid Vikbacka, Granhöjden    

och Stefansgården_____________________________________ 

 

Enhetschef Ann-Christin Linder redovisar från verksamheterna Vik-

backa, Granhöjden,  Stefansgården samt hemtjänsten i Tärnaby. 

 

Vikbacka 

Vikbacka har 22 platser, inga korttidsplatser.  

Omstrukturering av arbetsuppgifterna sker så att mer aktiviteter kan 

ske under dagen. 

Bingo, musik, högläsning samt diakonbesök. 

Större satsning av hygienarbetet har skett p g a multiresistenta bakte-

rier. Större kostnader för inköp av skyddskläder. 

Större personalkostnader för rymmande boende. 

Svårt med att skaffa vikarier både på vintern och sommaren. 

Administrativ assistent 75% jobbar med korttidsrekrytering, scheman 

m m. 

 

Hemtjänsten 

God ekonomi. 

Leasingbilarna är största problemet då det körs många mil med dyra 

kostnader. Personalen är duktiga att planera aktiviteter i hemtjänsten. 

Genomförandeplaner kan bli lidande p g a personalbrist. 

Svårt att skaffa utbildad personal. 

 

Granhöjden 

Ekonomin håller. 

Sex korttidsplatser och två akutvårdsplatser (landstinget) 

Utbildad personal behövs. 

 

Stefansgården 

Sex platser. 

 

Sammanfattningsvis är personalen fantastisk och väldigt mån om de 

äldre. En kåta vid Vikbacka är uppsatt samt att ett staket skall byggas 

runt kåtan så att de äldre kan vara ut på egna promenader. Kultur för 

seniorer har varit positivt. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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ON § 83  ON/2015:23 - 773 

 

Redovisning av MAS om avvikelser inom hälso- och sjukvården 

 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar avvikelser inom kommunens 

hälso- och sjukvård. 

 

Redovisningen gäller avvikelser inom läkemedel och fall 2015-01-

01—2015-05-31. 

 

Antalet avvikelser i hela kommunen har ökat i år än under fjolåret vid 

samma tid. Både läkemedelsavvikelsen och fallen har ökat. 

 

Några avvikelser har blivit där informationsöverföring har brustit, 

både inom organisationen men även mellan vårdgivare (kom-

mun/landsting). 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisning. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till 

handlingarna. 
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ON § 84  ON/2015:18 - 700 

 

Verksamhetsplan 2016 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2015-05-20 inleddes arbetet med 

vissa mål i verksamhetsplanen, som presenteras vid dagens samman-

träde. 

 

Verksamhetsplan för 2016 bör innehålla en inriktning som sträcker sig 

minst till utgången av 2019 med anledning av att den strategiska pla-

nen sträcker sig över samma tid. 

 

 Att de särskilda prioriteringarna i den strategiska planen för nämn-

dens verksamhet tas med i verksamhetsplanen. 

 Att hemtjänstens verksamhetsområde blir nämndens prioriterade 

område för 2016. 

 Att boende för äldre blir den långsiktiga prioriteringen. 

 Att de folkhälsopolitiska målen beaktas. 

 Att hänsyn tas till funktionshindersfrågor. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att uppdra till förvaltningen att göra ett förslag till verksamhetsplan 

som presenteras vid sammanträdet i augusti 2015. 
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ON § 85 ON/2015:24 - 732 

 

Redovisning brukarintervjuer inom hemtjänsten 

 

Omsorgsnämnden har genom systematiskt kvalitetsarbete med mål att 

verksamheten ska uppfylla de lagar och andra föreskrifter, genomfört 

en intervjustudie riktad till personer som får hemtjänst.  

 

Syftet med studien var att ta reda på hur personer som får hemtjänst i 

Storumans kommun upplevde sin hjälp inom områdena: 

 Boende och hälsa 

 Inflytande 

 Hjälpens utförande 

 Bemötande och trygghet 

 Förbättringsförslag 

 

Projektanställd arbetsterapeut Vanja Danielsson redovisar från djup-

intervjuerna som gjorts av brukare inom hemtjänsten. Studien genom-

fördes med 51 brukare och några anhöriga, uppdelade på tre hem-

tjänstområden, nämligen Tärna (Tärnabygden), Storuman (Storuman 

och byarna runtom) samt byarna (Storuman södra och Mellanbygden). 

 

Beredande organs förslag 

Rapport från intervjustudien våren 2015. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att slutrapporten från intervjustudien beaktas i verksamhetsplanen för 

2016. 
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ON § 86  ON/2015:58 - 700 

 

Medarbetarenkät omsorgsnämnden 

 

Medarbetarenkäten samt hållbart medarbetarengagemang är genom-

förd under perioden 4 april 2014 till 20 mars 2015. Svarsfrekvensen 

inom omsorgsnämndens område är 82 procent. 65 frågor har ställts till 

medarbetarna. Enkäten är utformad med en skala från 6 till 1, där 1 är 

sämst och 6 är bäst. Värdena uttrycker en nöjd medarbetarindex 

(NMI). 

 

Vad gäller enkäten hållbart medarbetarengagemang har 9 frågor ställts 

till medarbetarna angående motivation, ledarskap och styrning. Enkä-

ten är utformad med en skala från 0 till 100, där noll är sämst och 100 

är bäst. Värdena uttrycker ett hållbart medarbetarengagemang index 

(HME). 

 

Utveckling omsorgsförvaltningen 2012-2015 

 

Utfall NMI        2015 4,6        Antal svarande  82 procent 

Utfall NMI   2014 4,7    Antal svarande  88,2 procent 

Utfall NMI        2013 4,6    Antal svarande  84,5 procent 

Utfall NMI  2012 4.6    Antal svarande  77,8 procent 

 

Tyvärr kan noteras att målet inte är nått då färre har svarar på enkäten 

än 2014. Omsorgsnämndens mål var att antal svarande skulle öka. 

 

HME 2015 77,2 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-06-05. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 87  ON/2015:52 - 732 

 

Skrivelse från SRF om trygghetslarmen 

 

Skrivelse har inkommit från SRF i Storuman angående trygghetslarm 

och nattlig tillsyn i form av kamera. 

 

Frågar om trygghetslarmen fungerar tillfredställande i Storumans 

kommun. Larmen fungerar i de allra flesta fall men vid strömavbrott 

går det inte att använda larmen. Om det blir strömavbrott finns rutiner 

för extra tillsynsbesök av hemtjänst och därefter kontroll av att larmen 

fungerar när strömmen kommer åter. I Norrberg fungerar inte larmet 

utan där har gjorts en speciallösning med tillsynsbesök. Möjlighet till 

extra antenn håller på att undersökas. 

 

Samtliga trygghetslarm kommer att digitaliseras men det har varit tek-

niska problem. SKL rekommenderar därför att inte göra avrop inom 

deras ramavtal förrän det nya avtalet är klart i november. Det innebär 

för Storumans kommuns del att någon digitalisering inte kommer att 

ske förrän under 2016. 

 

Beträffande nattlig tillsyn med kamera så har det inte testats i Storu-

mans kommun. Telia bedrev ett projekt hösten 2014 där Storumans 

kommun deltog. Ingen av tillfrågade brukare ville testa kamera utan 

det var andra typer av larm som testades. 

 

Omsorgsnämnden har inte fattat något beslut om införande av nattlig 

tillsyn i form av kamera. Den nattliga tillsynen kommer att ske som 

tidigare med personliga besök. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande samt förslag till svarsskri-

velse 2015-06-05. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att sända svarsskrivelsen till SRF Storuman, samt  

 

att omsorgsnämndens representant redovisar svaret vid nästa KHPR 

möte. 
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ON § 88  ON/2014:7 - 701 

 

Redovisning av prestationsersättningar inom äldreområdet 2015 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2014-12-10, § 160 beslutades att 

prestationsersättningar inom äldreområdet ska användas till kompe-

tenshöjande åtgärder även under 2015. Redovisning av användandet 

ska ske två gånger per år. 

 

2015-01-01--2015-05-31    

    

Personalkostnad: 78 606 kr  (Intervjuer brukare hemtjänsten Vanja 

Danielsson) 

 

Tillfällig lokalhyra, förflyttningsutbildning. Hyra inklusive el              

32 055 kr  

Perkolator, vattenkokare: 1 118 kr    

 

Facklitteratur: 5 046 kr   

 

Mobiltelefoni: 90 kr (Vanja Danielsson)    

 

Resor leasingbil: 9 263 kr    

 

Hotell och logi: 9 178 kr    

 

Kurs- och konferensavgift personal: 9 031 kr  

  

Ingående balans 2015-01-01: 789 029 kr    

Kvarvarande medel 2015-05-31: 644 642  kr   

Fakturerat till SKL 2014-12-31, utbetalt 2015-01-30: 419 038 kr (Pre-

stationsersättning för 2014) 

 

2014 var sista året för utbetalning av prestationsersättning inom äldre-

området. Finns inga beslut om några ytterligare statliga medel till 

äldreomsorgen för 2015. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2015-06-05. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen.
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ON § 89  ON/2014:8 - 701 

 

Redovisning av prestationsersättningar inom psykiatriområdet 

2015__________________________________________________ 

 

Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting har gjort en över-

enskommelse för flera år gällande området psykisk ohälsa. Syftet är 

att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa.  

 

För 2014 har Storumans kommun erhållit prestationsersättning med 

162 259 kr. För 2013 års prestationsersättning återstod 80 800 kr vid 

årsslut 2014. Omsorgsnämnden har att disponera dessa medel för sin 

verksamhet gällande psykiatriområdet. Omsorgsnämnden har beslutat 

att två gånger per år ska redovisning ske till nämnden, kring hur pre-

stationsersättningen använts. 

 

För perioden 2015-01-01—2015-05-31 

 

Krisutbildning för personal inom kommunen och POSOM gruppen: 

19 770 kr 

Utbildningssatsning genom socialpsykiatriskt kunskapscenter 2015-

2017: 52 162 kr 

Annonser: 4 155 kr 

Vändpunktens verksamhet: 29 492 kr 

 

Även under 2015 finns det möjlighet för kommunerna att ta del av 

prestationsersättning inom psykiatriområdet. För att ta del av ersätt-

ningen skall grundkrav och prestationskrav uppnås av kommunen. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-06-08. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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ON § 90  ON/2015:56 - 761 

 

Riktlinjer för IFO:s arbete med missbruk 

 

Under hösten 2014 genomförde Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) en granskning av omsorgsnämndens handläggning av ärenden 

som avser missbruk.  

 

Granskningen visade att det fanns brister i ledningssystemet vad gäller 

målbeskrivning, rutiner i handläggning, rapporteringsskyldighet enligt 

Lex Sarah samt egen kontroll.  

 

IFO-chefen har på uppdrag av nämnden upprättat förslag till rutiner 

för handläggning och målbeskrivning gällande ärenden som avser 

missbruk. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2015-06-05. 

Förslag till riktlinjer för IFO:s arbete med missbruk. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättade riktlinjer gällande IFO:s arbete med missbruk. 
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ON § 91   

 

Meddelanden 

 

ON/2015:60  750 

Regional rapport nr 2015:31- Öppna Jämförelser. Missbruks- och     

beroendevård 2015. 

 

ON/2015:62  700 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-04-27, § 41 om verk-

samhetsberättelser 2014 för styrelse och nämnder i Storumans kom-

mun. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 26 kap 1 §. 

 

Dom 2015-05-11 från Lycksele Tingsrätt om entledigande av uppdrag 

som särskilt förordnad vårdnadshavare samt anförtroende av vården 

till modern. Mål nr T 188-15. Domen har vunnit laga kraft. 

 

Beslut 2015-05-19 från Kammarrätten i Sundsvall om överklagat av-

görande av förvaltningsrätten i Umeås dom den 30 januari 2015 i mål 

nr 557-14. Saken: Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 

assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt-

ionshindrade; fråga om prövningstillstånd. Mål nr 367-15. 

 

Dom 2015-05-19 från Förvaltningsrätten i Umeå om särskild avgift 

enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-

rade, LSS. Mål nr 1649-14. 

 

Dom 2015-05-21 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

av försäkringskassans beslut den 13 januari 2015, bilaga 1. Saken gäl-

ler assistansersättning. Mål nr 307-15. 

 

Dom 2015-06-04 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

av försäkningskassans beslut den 14 januari 2014, bilaga 1. Saken gäl-

ler assistansersättning. Mål nr 128-14. 

 

Dom 2015-06-05 från Lycksele Tingsrätt i faderskapsärende. Mål nr  

T 172-15. 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 
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ON § 92   

 

Sekretessärende 
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ON § 93   

 

Sekretessärende 
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ON § 94   

 

Sekretessärende 
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Justering (sign)  Expediering 

 

 

 

ON § 95   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (25)  

   

Omsorgsnämnden  2015-06-10  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

 

ON § 96   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (25)  

   

Omsorgsnämnden  2015-06-10  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

 

ON § 97   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (25)  

   

Omsorgsnämnden  2015-06-10  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

 

ON § 98   

 

Sekretessärende 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (25)  

   

Omsorgsnämnden  2015-06-10  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering 

 

 

 

ON § 99   

 

Sekretessärende 

  

  

  


