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Utses att justera

Rickard Frohm

Justeringens plats och tid

Storuman 2018-05-22

Underskrift Sekreterare

…………………………………….
Ulla Olofsson

tjänstgörande ersättare

Paragrafer

31 -- 48

Ordförande

……………………………………………………………………
Patrik Persson

Justerande

…………………………………………………………………….
Rickard Frohm

Bevis om anslag
Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Sammanträdesdatum

2018-05-16

Datum för anslags uppsättande

2018-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Storuman

Datum för anslags nedtagande 2018-06-13

Underskrift
Ulla Olofsson
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ON/2018:21 - 700

Genomgång av föregående protokoll
Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens protokoll från 2018-03-07 och 2018-04-11.
Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokollet
till handlingarna.
-----
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Socialchefen informerar
Socialchef Kerstin Olla Grahn informerar om följande:
 Information om varför 6 personer fått vänta längre än 3 månader på
att få sitt beslut om särskilt boende verkställt.
 Beläggningen på särskilda boenden per den 10 maj 2018.
 Chefstillsättningen klar på Tranan och Blåsippan.
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
-----
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Tema - biståndshandläggning inom vård och omsorg
Biståndshandläggarna Katarina Sjöström-Lönnback, Ida Olofsson,
Monica Ek och Martina Andersson redovisar om sitt arbete med
biståndshandläggningen inom vård och omsorg. Två fallbeskrivningar
redovisas för nämnden.
Diskussion förs med nämnden om:
- Hur skall bedömningar göras
- Ålderns betydelse
- Förenklad behovsprövning
- Fixartjänster
- Utveckla grannsamverkan
- Tydligt regelverk
Nya riktlinjer om biståndshandläggning inom vård och omsorg håller
på att utarbetas och skall antas till hösten.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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Tertialrapport jan-april 2018 med prognos
Ekonom Jessica Boström redovisar tertialrapporten för januari—april
2018.
Prognosen visar på ett minus -5 937 260 mkr, vilket till största delen
beror på omställningen av Tranans verksamhet, där den förväntade
ekonomiska effekten inte kommer att kunna ses under 2018.
Övriga verksamheter som gör överskridanden är IFO, främst ekonomiskt bistånd och placeringar familjehem.
Beredande organs förslag
Tertialrapport januari-april 2018
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna tertialrapporten och skicka den till kommunstyrelsen.
-----
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Dataskyddsombud för omsorgsnämnden
Den 25 maj 2018 kommer Dataskyddsförordningen samt tillhörande
lagar, att börja gälla i Sverige och ersätta den nuvarande personuppgiftslagen.
Om den personuppgiftsansvarige är en myndighet eller offentligt organ,
ska inför detta ett dataskyddsombud utnämnas.
1. Dataskyddsombudet ska bland annat ha följande uppgifter:
1. Information och rådgivning till personuppgiftsansvarig och anställda som behandlar personuppgifter.
2. Övervaka efterlevnaden av denna förordning, och av den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter.
3. Rådgivning vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet.
4. Samarbeta med tillsynsmyndigheten och vara en kontaktpunkt
för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling.
2. Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.
Beredande organs förslag
Nämndsekr Ulla Olofssons tjänsteutlåtande 2018-04-27.
Omsorgsnämnden beslutar
att Lena Larsson utses till Dataskyddsombud för omsorgsnämnden.
-----
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Hantering av personuppgifter inom omsorgsnämnden i Storumans
kommun_________________________________________________
Den nya dataskyddslagen som träder i kraft 2018-05-25 innebär att nya
beslut om behandling av personuppgifter måste tas av de myndigheter
som behandlar personuppgifter.
För omsorgsnämndens räkning är följande verksamhetssystem aktuella.
 Rapportering ej verkställda beslut till inspektionen för vård och
omsorg
 Time Care Planering
 Procapita + KIR
 Boendelistor för personer inskrivna i hemsjukvård
 Senior Alert
 BPSD-registret
 Procapita hälso- och sjukvård
 Grundlista för ensamkommande flyktingbarn
Uppgifter om hur personuppgifter behandlas, framgår av datorskyddsombudets information om det pågående arbetet.
Beredande organs förslag
Nämndsekr Ulla Olofssons tjänsteutlåtande 2018-04-27.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna behandlingen av personuppgifter inom omsorgsnämnden.
-----
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Hantering av personuppgifter i löpande text för omsorgsnämnden i
Storumans kommun________________________________________
Den nya dataskyddslagen som kommer att träda i kraft 2018-05-25
innebär att nya beslut om behandling av personuppgifter måste tas av
de myndigheter som behandlar personuppgifter. För kommunstyrelsens
räkning behandlas personuppgifter i löpande text som en del i handläggningen av ärenden. Med löpande text avses framför allt de underlag
som behövs för det löpande arbetet som t ex ordbehandling, kalenderbokningar, e-post etc.
De personuppgifter som finns i löpande text är framför allt namn och
adressuppgifter för de som ingår i handläggningen av ärenden och uppgifter om handläggare. Gallring av elektronisk post följer nämndernas
gallringsregler. Samtliga lagar om offentlighet och sekretess som gäller
vid traditionell post- och dokumenthantering gäller även vid användning av elektronisk post.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut om någon begär utlämning av offentlig handling. Den lagliga grunden för behandlingen finns redan beslutad genom beslut om hantering av personuppgifter för övriga system.
Beredande organs förslag
Nämndsekr. Ulla Olofssons tjänsteutlåtande 2018-04-27
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna behandlingen av personuppgifter i löpande text.
-----
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Attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens
verksamheter 2018-06-01_______________________________
Vid organisationsförändringen för enhetschefer inom vård och omsorg,
har förändringar skett som föranleder nytt beslut om attesträtt för ordinarie och ersättare. Den nya organisationen träder i kraft 2018-06-01.
Ansvar
520
530
532
533
534
535
537
538
539
540
542
563

Beslutsattest ordinarie
IFO-chef
Socialchef
Enhetschef Hemtj omr 1
Enhetschef Vikbacka/Granhöjden
Enhetschef Tranan
Enhetschef Sibyllagården
MAS
Enhetschef Hemtj omr 2,3,4
Enhetschef Blåsippan
Enhetschef Särskilda oms
Enhetschef medicinsk enhet
IFO-chef

Ersättare
Socialchef
IFO-chef
Adm. assistent
Adm. assistent
Chefassistent
Enhetschef Blåsippan
Socialchef
Adm. assistent
Enhetschef Sibyllagården
Verksamhetsutvecklare
MAS
Socialchef

Beredande organs förslag
Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande 2018-05-08
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna attesträtt för ordinarie och ersättare inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, samt
att den börjar gälla från 2018-06-01.
-----
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Medborgarförslag - byggande av boenden för dementa och seniorer
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att fler boendeplatser för dementa byggs samt att även särskilda seniorbostäder byggs.
Svar på medborgarförslaget:
Omsorgsnämnden delar förslagsställarens syn på att det behövs bra bostäder för såväl dementa som för personer som inte har demenssjukdom. Omsorgsnämnden planerar därför en ombyggnation av vissa lokaler på särskilda boenden för att skapa en bättre miljö för dementa. Desssutom har omsorgsnämnden beslutat att ställa om ett antal lägenheter i
särskilt boende till särskilda trygghetsbostäder. Någon nybyggnation av
lägenheter är inte aktuell i dagsläget.
Beredande organs förslag
Socialchef Kerstin Olla-Grahns tjänsteutlåtande 2018-04-09
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-11, § 26
Omsorgsnämnden beslutar
att medborgarförslaget förklaras härmed besvarat.
------
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Ansökan om bidrag till Bris region
Bris har lämnat in en ansökan till Storumans kommun gällande föreningsbidrag på 12 000 kr för år 2019.
Målet för Bris verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter och
förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt bistå barn och unga i
utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra
dialog med vuxna. Bris skriver i ansökan att deras stödverksamhet
bemannas av anställda kuratorer och att det vanligaste samtalsämnet
är psykisk ohälsa.
Bris har lång erfarenhet av kontakter med barn sam gör att Bris har hög
kompetens i att bedöma vilka insatser som behövs för att försvara barn
och ungas rättigheter. Bris är ett viktigt komplement till den offentliga
sektorn.
Individ- och familjeomsorgen bedömer att Bris verksamhet är viktig
för barn och unga i Storumans kommun. Bris finns tillgängliga både
via telefon och digitalt vilket gör att de är lätta att nå för barn och unga.
Vid behov anmäler Bris barn som riskerar fara illa till socialtjänsten.
Bris har i år skickat in ansökan om föreningsbidrag både till omsorgsnämnden och fritid-, kultur- och utbildningsnämnden i Storumans
kommun. Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden har beviljat Bris
ansökan och därmed görs bedömning att omsorgsnämnden inte ska
betala ut ytterligare föreningsbidrag till Bris.
Beredande organs förslag
IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2018-01-17
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-11, § 27
Omsorgsnämnden beslutar
att avslå Bris ansökan om föreningsbidrag på 12 000 kronor för 2019
med motivering att Bris ansökt och beviljats föreningsbidrag av fritid-,
kultur- och utbildningsnämnden i Storumans kommun.
-----
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Statsbidrag att rekvirera för habiliteringsersättning
Habiliteringsersättning betalas ut till alla som har beslut om insatsen
daglig verksamhet enligt 9§10 LSS. Daglig verksamhet ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning
som är i yrkesverksam ålder men inte arbetar eller utbildar sig. Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra deltagande i den dagliga
verksamheten. I Storuman ligger beloppet på 15 kr/dag.
Socialstyrelsen har i år 350 000 000 kronor som ska fördelas ut enligt
en fördelningsnyckel som utgår utifrån antal deltagare i daglig verksamhet. Storuman kan rekvirera 210 000 kronor av dessa. Detta är ett
engångsbelopp som endast betalas ut i år.
Omsorgsnämnden kan rekvirera detta endast för 2018 från Socialstyrelsen, inför kommande år ska det inarbetas inom befintlig ram.
Beredande organs förslag
Enhetschef Anna Kroiks tjänsteutlåtande 2018-04-27
Omsorgsnämnden beslutar
att höja habiliteringsersättningen från 15 kr/dag till 45 kr/dag oavsett
arbetstimmar fr o m 2018-01-01, samt
att rekvirera 210 000 kronor från Socialstyrelsen.
-----
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Anmälan till samordnad upphandling av HVB Barn och unga samt
för stödboende_____________________________________________
SKL Kommentus Inköpscentral AB, org nr 556819-4798, (fortsättningsvis SKI) är bildat i syfte att vara inköpscentral för kommuner,
landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter (UM), dels medverka vid en offentlig upphandling
som ombud åt flera UM.
Genom att samordna upphandlingar kan i allmänhet synergieffekter
uppnås. Upphandling av ett samordnat behov leder till större köparkraft
med möjlighet till mer konkurrenskraftiga upphandlingar jämfört med
om varje kommun skulle upphandla sitt behov var för sig. En samordnad avtalsförvaltning minskar kostnaderna för både upphandlande
myndigheter och utförare.
SKI har genomfört upphandlingar av externa placeringar inom socialtjänsten sedan 2011 och har byggt upp en specialistkompetens inom
området.
Sammanfattning av vad SKI erbjuder
Under 2018 kommer SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) att genomföra två upphandlingar av externa placeringar inom socialtjänstens
område: HVB Barn och unga 2017 och för Stödboende 2017.
Genom att gå med i upphandlingen får kommunerna övergripande:
 Projektledning och genomförande av upphandlingen
 Tillgång till en urvalsdatabas där handläggaren gör urval utifrån individens behov och val för att hitta HVB-hem/stödboende som passar
 Samordnad uppföljning, administration och förvaltning av ramavtalen under ramavtalsperioden.
Beredande organs förslag
Nämndsekr Ulla Olofssons tjänsteutlåtande 2018-05-07
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna anmälan till samordnad upphandling av HVB Barn och
unga 2017 samt för Stödboende 2017.
----________________________________________________________________________________________________________________
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Stipendier och reseersättningar till examensarbeten
Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för
långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter
som genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.
Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda
examensarbeten, ersättningar till studenter.
Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav
3 000 kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventuellt stipendium beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation.
Kommunstyrelsen har beslutat att stödja tre examensarbeten under 2018
och att varje nämnd/bolag svarar för sin del av kostnaden.
Beredande organs förslag
Nämndsekr Ulla Olofssons tjänsteutlåtande 2018-05-07
Omsorgsnämnden beslutar
att stödja ett examensarbete under 2018.
-----

________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2018-05-16

ON § 44

15 (21)

ON/2017:42 - 700

Analys av sjuktalen inom omsorgsnämndens verksamhetsområde
Enhetschef Daniel Johansson redovisar statistik över sjukfrånvaron september 2017 – april 2018 presenteras. Sjukfrånvaron för januari 2017
till augusti 2017 låg på 12% och har nu ökat till 12,7%. Uppgifterna till
detta underlag är hämtat ur lönesystemet och inte Medhelp. Medhelp
ger i nuläget inte tillförlitliga siffror då användningen i förvaltningen är
bristfällig.
Fördelningen av sjukfrånvaron i omsorgsnämndens verksamheter ser ut
enligt tabellerna nedan:
Omsorgsförvalt.
Åldersgrupp
%
Sjuk
Kön
% Sjuk
Totala
12,7 %
Totala
12,7 %
0-29
9,5 %
Kvinna
14,1 %
30-49
10,1 %
Man
7,0 %
50-99
16,5 %
Analysen av dessa siffror blir att det är framförallt kvinnor och
åldersgruppen 50+ som är mer drabbade.
De kontaktorsaker som visar störst andel i procent är:
 Öron/näsa/hals
17,28 %
 Infektion
15,43 %
 Mage/Tarm/bukbesvär
14,81 %
 Rörelseapparaten
12, 35 %
Ett förebyggande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete har påbörjats
inom omsorgsnämndens verksamheter. Samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget är viktigt för att kunna
sänka sjuktalen.
Målet med detta arbete är att minska sjukfrånvaron med 50 % samt
skapa hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Detta är enormt viktigt
för att minska kostnaden i verksamheten men framför allt för att behålla
den personal vi har, då flera verksamheter idag har stora rekryteringsproblem.
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ON § 44 forts.
Beredande organs förslag
Statistik över sjuktalen september 2017—april 2018
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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Skrivelse från SPF om halkskydd och förebyggande hembesök hos
80-åringar________________________________________________
Ett brev har inkommit från SPF seniorerna som föreslår att kommunen
skall erbjuda gratis halkskydd till pensionärer skrivna i kommunen. I
skrivelsen görs ingen hänvisning till specifik ålder.
Åldersfördelning i kommunen per den 2018-02-28 ser ut enligt följande:
65-79 år
1 264
70-80 år
826
70+ år
1 352
80+ år
526
65+ år
1 750
Vidare föreslår SPF seniorerna att omsorgsnämnden återupptar den tidigare verksamheten att göra hembesök, hos medborgare i kommunen
som bor i ordinärt boende och som är 80 år fyllda. Här har medicinska
enheten planer på en uppstart av just detta arbete, då vi ser ett behov av
att i ett tidigare skede komma in i den äldres hem för att förebygga
bland annat fallskador, men även för att i ett tidigare skede kunna erbjuda stöd och hjälp för den äldre.
Kontakten med omsorgsnämndens verksamhet kommer först när behovet är stort och detta blir svårt att tillgodose i det egna hemmet. Detta
arbete startas upp i maj och planeras vara en permanent del av vår
äldreomsorg. Medicinska enheten kommer tillsammans med kommunens biståndshandläggare driva detta arbete.
Beredande organs förslag
Enhetschef Daniel Johanssons tjänsteutlåtande 2018-05-03
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till omsorgsförvaltningen utarbeta förslag till riktlinjer för
utdelning av halkskydd, samt
att vid nästa omsorgsnämndsammanträde ta beslut i frågan.
-----
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ON § 46
Meddelanden
ON/2018:35
701
Skrivelse från Arbetsmiljöverket mars 2018, om inspektioner av HVBhem och LSS-boenden i hela landet.
ON/2018:25
751
Rekvisition av stimulansmedel för 2018 för att stärka insatserna för
barn och unga med psykisk ohälsa. Dnr 9.2-4575/2018.
ON/2018:24
751
Rekvisition av stimulansmedel för 2018 för stärkt bemanning inom den
sociala barn- och ungdomsvården.
ON/2018:33
730
Pressmeddelande 2018-03-26 från Arvsfonden om deras satsning på
äldre med funktionsnedsättning.
ON/2018:34
701
Skrivelse från Länsstyrelsen Västerbotten 2018-03-15 om lägesbilder –
redovisning avseende kommunernas beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande.
ON/2018:27
760
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-27 § 11 om drogpolitiskt program för Storumans kommun 2018—2020.
ON/2017:78
730
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-06 § 7 om handlingsplan för heltid i Storumans kommun 2018—2021.
ON/2018:26
700
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-06 § 8 om handlingsplan för
övergång till EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).
ON/2017:112
770
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-27 § 13 om överenskommelse
mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
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ON/2017:71
700
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-27 § 5 om motion – åtgärder
för ett attraktivare arbete inom vård och omsorg.
Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och
sekretesslagen 26 kap 1 §.
Dom 2018-03-08 från Förvaltningsrätten i Umeå om beredande av vård
enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Mål
nr 368-18.
Dom 2018-02-22 från Lycksele Tingsrätt i vårdnadsärende. Mål nr T
366-17 och T 565-17.
Dom 2018-03-23 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av
6 kap. 8a § Föräldrabalken, av särskilt förordnad vårdnadshavare. Mål
nr T 138-18.
Dom 2018-03-05 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av
6 kap. 8a § Föräldrabalken, av särskilt förordnad vårdnadshavare. Mål
nr T 31-18.
Dom 2018-03-27 från Lycksele Tingsrätt om brott - Olaga hot, 4 kap 5
§ 1 st brottsbalken. Mål nr B 41-18.
Dom 2018-03-23 från Lycksele Tingsrätt om förordnande med stöd av
6 kap. 8a § Föräldrabalken, av särskilt förordnad vårdnadshavare. Mål
nr T 138-18. Domen vann laga kraft 2018-04-13.
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.
-----
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ON § 47
Redovisning av delegeringsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut

Datum

Omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 28-33

2018-04-11

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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ON § 48
Sekretessärende
-----
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