
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (15)  

 

Omsorgsnämnden  2018-03-07  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2018-03-07, kl 09.00—14.30 

 

  

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande  

 Christer Bergfors (M)  

 Janne Ruonala (L) 

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 Rickard Frohm (S)  

 Lennart Cohen (S)  

  

   

  

  

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 Kerstin Olla Grahn socialchef 

 Jessica Boström ekonom §19 

 Ann-Charlotte Reisek MAS §§ 22-23  

 Katarina Sjöström Lönnback biståndshandläggare §§ 24-25 

 Ida Olofsson biståndshandläggare § 24 

 Mari Salomonsson handläggare bostadsanpassning § 29  

 Annika Mörtsell ifo-chef § 29 

 

  

 

    

Utses att justera Rickard Frohm  

 

Justeringens plats och tid Storuman 2018-03-13 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………….      Paragrafer    17 -- 29 

 Ulla Olofsson 

                      

                    Ordförande ……………………………………………………………………  

 Patrik Persson  

 

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

 Rickard Frohm                 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2018-03-07  

   

Datum för anslags uppsättande 2018-03-13 Datum för anslags nedtagande 2018-04-04 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2018-03-07  

 

______________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 17  ON/2018:21 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens pro-

tokoll från 2018-02-07. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol-

let till handlingarna. 

----- 
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______________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 18  ON/2018:9 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef Kerstin Olla Grahn informerar om följande: 

 

 Hemtjänsten i Storuman. Muntlig rapport från Previa. 

 Möte i Tärnaby med chefer och biståndshandläggare från kommun 

och landsting, om samverkan med bl a sommarstängning. 

 Beläggningen på särskilda boenden per den 10 februari 2018. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

----- 
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ON § 19  ON/2018:22 - 706 

 

Ekonomisk uppföljning februari 2018 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar det ekonomiska läget för februari 

månad av omsorgsnämndens verksamheter.  

 

Den lagda budgeten för omsorgsnämnden överensstämmer bättre med 

verkligheten, då det underskott som var vid årsskiftet, har nämnden 

fått i årets budget. Vid sista februari är utfallet -935 057 kronor. 

 

De verksamheter som överskrider budgeten är: 

 Hemtjänstens alla områden. LOV-pengen räcker inte, måste ses 

över. 

 I Tärnaby har hemtjänsten fått minskat antal brukare, vilket innebär 

mindre intäkter.  

 Kostnaderna för omställning av Tranan, kommer att släpa efter un-

der året. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisk redovisning februari 2018 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna den ekonomiska redovisningen. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 20  ON/2018:7 - 706 

 

Målen i verksamhetsberättelse 2017 

 

Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2017 har behandlats vid 

nämndens sammanträde 2018-02-07. Måluppfyllelsen skulle redovisas 

vid nämndens sammanträde i mars 2018. 

 

Måluppfyllelsen redovisas vid dagens sammanträde. Man noterar att 

sjuktalen har ökat inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att när sjuktalen skall redovisas nästa gång, skall respektive enhet re-

dovisas var för sig, samt 

 

att godkänna verksamhetsberättelsen som skickas till kommunstyrel-

sen. 

----- 
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ON § 21  ON/2018:18 - 701 

 

Information familjerådgivning 

 

Socialchef Kerstin Olla Grahn informerar om familjerådgivningen.  

 

En muntlig överenskommelse har gjorts med Lycksele kommun, där 

Storumans kommun kommer att bli huvudman för verksamheten, när 

familjerådgivaren i Lycksele går i pension vid årsskiftet. Ett flertal in-

landskommuner köper tjänster av familjerådgivningen. 

 

Omsorgsnämnden godkänner informationen. 

----- 
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ON § 22  ON/2018:16 - 770 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 samt kvalitetsredovisning av 

hälso- och sjukvård___________________________________ 

 

Vårdgivaren, ON har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och 

patientsäkerhetsarbetet och ska planera, leda och kontrollera verksam-

heten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjuk-

vårdslagen (SFS 2017:30) upprätthålls.  

 

Nämnden ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvali-

tetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går 

att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 

verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. 

 

Beredande organs förslag 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2018-03-02. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2017 och redovisning av 

hälso- och sjukvården i kommunen 

 

att godkänna rekommenderade förbättringsförslag för 2018, samt  

 

att nämnden förutsätter att det viktiga arbetet med rekommenderade 

ordinationer exempelvis träning efterföljs. 

----- 
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ON § 23  ON/2018:20 - 770 

 

Verksamhetsplan 2018 för MAS 

 

MAS:ar (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Västerbottens åtta  

inlandskommuner har sedan många år ett samarbete. Vi har gemen-

samma nätverksträffar och arbetar fram en gemensam verksamhets-

plan för hälso- och sjukvården i dessa kommuner. Verksamhetsplanen 

innehåller mål, syfte och aktivitetsplan. 

 

Beredande organs förslag 

MAS Ann-Charlotte Reiseks tjänsteutlåtande 2018-03-01. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamhetsplan 2018 för medicinskt ansvariga sjukskö-

terskor i Västerbottens inland. 

----- 
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ON § 24  ON/2018:9 - 700 

 

Redovisning av biståndshandläggare inom äldreomsorgen 

 

Biståndshandläggarna Katarina Sjöström Lönnback och Ida Olofsson 

redovisar kring biståndshandläggning av hemtjänsten. 

 

Särskilt boende: 

 

 Ca 70 ansökningar till särskilt boende under 2017. 

 53 stycken hade fått bifall.  

 16 stycken fick avslag. 

 Överklagningar: 9 stycken, där rätten i samtliga fall lämnat över-

klagandena utan bifall. 

 Sex stycken har väntat över tre månader på ett ej verkställt beslut 

om särskilt boende. Kommunen kan få vite för att de inte har verk-

ställt beslutet. 

 

Hemtjänst: 

 

 142 stycken har hemtjänst 2018-03-07. 

 

Trygghetslarm ordinärt boende: 

 

 40 stycken som enbart har larm och inga andra insatser av kom-

munen. 

 Totalt 115 stycken larm utsatta i ordinärt boende i kommunen. 

 

Beredande organs förslag 

Biståndshandläggare Ida Olofssons redovisning 180307. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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ON § 25  ON/2018:19 - 770 

 

Förändrad lagstiftning om samverkan vid utskrivning från  

sluten hälso- och sjukvård____________________________ 

 

Socialchef Kerstin Olla Grahn informerar om den nya lagen om   

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

 

Den nya lagen gäller från 1 januari 2018. Ersätter nuvarande lag om 

kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL). 

 

Syftet med nya lagen: 

 Främja en trygg och säker vård och omsorg för patienter som efter 

utskrivning från sluten vård behöver insatser från både landsting och 

kommun. 

 Främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna 

vården så snart som möjligt efter att patienten är utskrivningsklar. 

 Att onödig vistelse så långt som möjligt ska undvikas och att minska 

antal återinskrivningar. 

 

Införandet av de nya länsrutinerna kopplade till den nya lagen om sam-

verkan vid utskrivning från slutenvård införs den 3 april 2018 i Väster-

botten. 

 

Det kommunala betalningsansvaret inträder tre dagar efter att sluten-

vården underrättat berörda enheter om att patienten är utskrivnings-

klar. Underrättelsen ska skickas senast kl. 12.00. 

 

Detta medför att kommunen behöver personal som tjänstgör någon 

timme helgdagar, för att gå in i Prator och se om någon underrättelse 

skickats för att kvitteras. Då har man tre dagar att ta hem patienten till 

korttidsplats eller i sitt hem med extra hemtjänstresurser. Blir den ut-

skrivningsklara patienten kvar inom slutenvården kostar det 7 100 kronor 

per dygn. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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ON § 26   

 

Meddelanden 

 

ON/2018:13  700 

Meddelande från styrelsen nr 3/2018, i Sveriges Kommuner och 

Landsting. Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till jäm-

ställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 

2018-2020. 

 

ON/2016:107  701 

Beslut 2018-02-23 från Länsstyrelsen Västerbotten gällande redovis-

ning av personligt ombud 2017. 

 

ON/2018:17  751 

Missiv 2018-02-15 från Migrationsverket om 195 miljoner som ska 

hjälpa ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas  ut i feb-

ruari 2018. 

 

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen  26 kap 1 §. 

 

Förordnande 2018-02-08 från Lycksele Tingsrätt angående vårdnad 

om barn m m. Mål T 69-18. 

 

Dom 2018-02-16 från Förvaltningsrätten i Umeå angående beredande 

av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga, LVU. Mål nr 175-18 och 176-18. 

 

Dom 2018-02-22 från Lycksele Tingsrätt i vårdnadsärende. Mål nr T 

366-17 och T 565-17. 

 

Protokoll 2018-02-22 från Umeå Tingsrätt i vårdnadsärende; nu fråga 

om interimistiskt beslut. Aktbilaga 47, mål nr T 1868-17. 

 

Skrivelse 2018-02-23 från Ahlgrens Advokatbyrå i mål nr T 69-18, 

vårdnad om barn m m. 

 

Beslut 2018-02-26 från Förvaltningsrätten i Umeå av överklagat be-

slut i biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453); nu fråga om 

avskrivning av målet efter återkallad talan. Mål nr 15-18. 
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ON § 26 forts.  

 

Beslut 2018-02-26 från Förvaltningsrätten i Umeå om omedelbart 

omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall, LVM. Mål nr 368-18. 

 

Protokoll 2018-03-05 från Lycksele Tingsrätt i vårdnadsärende om 

barn m m. Aktbilaga 15. Mål nr T 69-18. 

 

Dom 2018-03-05 från Lycksele Tingsrätt av förordnande med stöd av 

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

nr T 31-18. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden. 

----- 
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ON § 27   

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Beslut  Datum 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott, §§ 18-23 2018-02-21 

Omsorgsnämndens arbetsutskott, § 24 2018-03-02 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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ON § 28   

 

Sekretessärende 
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ON § 29   

 

Sekretessärende 

  

  

 


