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Omsorgsnämnden  2019-05-29  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Samiska Samlingslokalen Tärnaby, 09:00 – 14.30 

 

Beslutande Roland Gustafsson, (KD) ordförande 

 Bo Anders Johansson, (S) vice ordförande 

 Catarina Samuelsson (L) 

 Therese Granström ( C) 

 Gull-britt Larsson (S) 

 Eva Banstorp (M)   

 

Övriga Kerstin Olla Grahn, socialchef §§ 30, 33, 34 - 39 

 Johan Karlberg, utvecklingsstrateg                   §§ 40-41  

 Jessica Boström, ekonom                                     § 28  

 Linnea Tellström, enhetschef                              § 29 

 Britta-Karin Vinka-Svakko                                 § 27 

  

    

 

 

 

 

 

 

  

Utses att justera 

 

Bo Anders Johansson 

Justeringens 

plats och tid Socialkontoret 2019-06-05 

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 25 - 41 

  Johanna Figueroa Mattsson  

 Ordförande  

  Roland Gustafsson 

 Justerande  

  Bo Anders Johansson 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2019-05-29   

   

Datum för anslags uppsättande 2019-06-10 Datum för anslags nedtagande 2019-07-01 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Johanna Figueroa Mattsson  
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ON § 25 

   

Val av justerare 

 
Bo Anders Johansson välj till justerare. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 26 

   

Genomgång av föregående protokoll 

 
Ordförande Roland Gustafsson har genomgång av omsorgsnämn-

dens protokoll från 2019-03-20 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

----- 
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ON § 27 

   

Minoritetsfrågor- Britta-Karin Vinka-Svakko 

 
Storumans kommun är samiskt förvaltningsområde sedan 1 januari 

2010.  

Kommunens minoritetssamordnare Britta Karin Vinka Svakko  

presenterar lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

som trädde i kraft 1 januari 2010. 

 

Lagen ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; sa-

mer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer samt deras språk. 

De nationella minoritetsspråken är; samiska, finska, meänkieli, ro-

mani chib och jiddisch. 

 

 

Omsorgsnämnden tar till sig vikten av att arbeta med och främja 

dessa minoritetsfrågor. 

----- 
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ON § 28  ON/2019:10 – 706 

 

Tertialrapport januari - april 2019 
 

Ekonom Jessica Boström redovisar den ekonomiska rapporten till 

och med april månad. 

 

Omsorgsnämnden redovisar ett prognosticerat underskott för 2019 

med 7 376 000 kr. Det prognosticerande underskottet handlar till 

största delen om ökande kostnader inom individ- och familje-

omsorgen, ökade kostnader för hemtjänst och LSS/LASS samt att 

internhyra och tomhyror för Tranan har under 2019 bokförts hos 

omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämnden noterar att vidtagna åtgärder för att uppnå en 

ekonomi i balans ännu inte hunnit få full effekt. 
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ON § 29 

   

Linnéa Tellström informerar om läget i Tärnaby 

 

Linnea berättar om svårigheten att rekrytera personal till äldre-

omsorgen i området, om det stora arbetsområdet för hemtjänsten 

vilket kräver mycket tid i bilkörning på dåliga vägar som ger 

tufft slitage på bilarna. 
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ON § 30  ON/2019:44 – 735 

 

Medborgarförslag - flera särskilda boenden 

(KS/2019:91) 

 
Sören Israelsson har inkommit med ett Medborgarförslag angående 

behovet av fler särskilda boenden. 

 

Förslagsställaren beskriver en situation där 9 personer fått avslag på 

sin ansökan om särskilt boende under 2018 och där 7 har lämnat in 

en ansökan om boende men ännu ej fått beslut. Enligt förslagsställ-

aren visar detta på ett större behov av boendeplatser samt att det 

sannolikt finns ett mörkertal av de som behöver boendeplats. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förslagsställaren att kommu-

nen snarast bygger/anskaffar fler särskilda boenden. 

 

 

Svar på Medborgarförslaget: 

Att bygga ytterligare särskilda boendeplatser är inte aktuellt i dags-

läget. Kommunfullmäktige har däremot beslutat att bygga 11 lä-

genheter i form av biståndsbedömt trygghetsboende. Detta beräknas 

medföra att trycket på särskilda boendeplatser minskar.  

 

 

Omsorgsnämnden föreslår 

 

att medborgarförslaget anses besvarat. 
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ON § 31 

   

Meddelanden 
 

Dom 2019-05-07 från Lycksele Tingsrätt angående ringa  

narkotikabrott, 1 § 1st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64). 

 

Dom 2019-04-16 från Förvaltningsrätten i Umeå angående över-

klagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

 

Dom 2019-04-09 från Förvaltningsrätten i Umeå angående över-

klagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

 

ON/2019:29 

Beslut 2019-04-12 från Inspektionen för vård och omsorg angående 

Lex Maria anmälan. 

 

Beslut från Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-04 

Granskning av köldmedia rapport Laxvik 1:55 Sjukhemmet Gran-

höjden.   

 

Beslut från Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-04. 

Granskning av köldmedia rapport Granås 1:14, äldreboendet Vik-

backa. 

 

Beslut från Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-04. 

Granskning av Köldmedia rapport Fjärdingsmannen 6, Sibyllagår-

den, Stensele. 

 

Skrivelse från Miljö och samhällsbyggnadsnämnden - Ny lag om 

tobak och liknande produkter gäller från och med den 1 juli 2019. 

 

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av ovanstående 

meddelanden.  
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ON § 32 

   

Delgivning av delegeringsbeslut mars-april 2019. 
 

Ann-Christine Johansson, socialsekreterare 

 

Annica Sjölander, socialsekreterare 

 

Elisabeth Arnfjell, socialsekreterare 

 

Elisabeth Olofsson, socialsekreterare 

 

Erik Wennstig-Winka, socialsekreterare 

 

Linda Wallin, socialsekreterare 

 

Rebecca Georgsson, Ifo-chef 

 

Sara Pettersson, socialsekreterare 

 

Theresé Mörtzell, socialsekreterare 

 

Anna Kroik, enhetschef 

 

Ida Olofsson, biståndshandläggare 

 

Martina Andersson, biståndshandläggare 

 

Katarina Sjöström-Lönnback, biståndshandläggare 

 

Monica Ek, biståndshandläggare 
 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av delegeringsbesluten och 

godkänner redovisningen. 
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ON § 33   

 

Yttrande till Inspektionen  för vård och omsorg gäl-

lande tillsyn av äldreomsorgen  Vikbacka särskilda 

boende. 

 

Inspektionen för vård och omsorg IVO, har inlett en tillsyn av 

äldreomsorgen vid Vikbacka särskilda boende i Storumans 

kommun. Syftet med tillsynen är att granska nämndens arbete 

gällande utredning av avvikelser/lex Sarah utifrån bestämmel-

serna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2001:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att  avge upprättat yttrande till inspektionen för vård och om-

sorg. 

----- 
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ON § 34  ON/2019:39 – 702 

 

Yttrande tillfälligt serveringstillstånd vid vattenskoter-

tävling, Storuman (Dnr MSBN 2019.0365-745) 

 

 
Omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan 

om tillfälligt serveringstillstånd vid vattenskotertävling i Storuman. 

Det är Toppstugan i Storuman AB som ansöker om att få servera öl, 

vin och andra jästa alkoholdrycker (ej spritdrycker) vid följande 

tillfällen: 

 

2019-06-28 (11.00-22.00) 

 

Omsorgsnämnden har inget mot att Toppstugan i Storuman AB be-

viljas tillfälligt serveringstillstånd enligt ansökan. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (19)  

   

Omsorgsnämnden 2019-05-29  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 35  ON/2019:40 – 702 

 

Yttrande gällande tillfälligt serveringstillstånd vid 

Swampsoccer, Storuman (Dnr MSBN 2019.364-745) 

 
Omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan 

om tillfälligt serveringstillstånd vid idrottstävlingen Swampsoccer i 

Storuman. Det är Toppstugan i Storuman AB som ansöker om att få 

servera öl, vin och andra jästa alkoholdrycker (ej spritdrycker) vid 

följande tillfällen: 

 

2019-07-05 (12.00-01.00) 

2019-07-06 (11.00-21.00) 

 

Omsorgsnämnden har inget att erinra mot att Toppstugan i Storu-

man AB beviljas tillfälligt serveringstillstånd enligt ovanstående 

ansökan.  

Nämnden vill dock understryka att det enligt Alkohollagen ska råda 

en restriktiv tilldelning av serveringstillstånd i samband med id-

rottsevenemang där ungdomar kan vistas.  
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ON § 36  ON/2019:41 – 702 

 

Yttrande gällande tillfälligt serveringstillstånd vid 

Qstar, Storuman (Dnr MSBN 219.0325-745 

 
Omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan 

om tillfälligt serveringstillstånd avseende fyra olika tillfällen under 

sommaren 2019. Det är Hållplats Storuman AB som ansöker om att 

få servera öl, vin och andra jästa alkoholdrycker (ej spritdrycker) 

vid följande tillfällen: 

 

2019-06-28 (15.00-23.00) – 2019-06-29 (11.00-23.00) 

2019-07-05 (15.00-23.00) 

2019-07-26 (15.00-23.00) 

2019-08-23 (15.00-23.00) 

 

Omsorgsnämnden har inget att erinra mot att Hållplats Storuman 

AB beviljas tillfället serveringstillstånd i enlighet med denna ansö-

kan.  

Omsorgsnämnden vill dock understryka att Alkohollagen föreskri-

ver restriktiv till delning av serveringstillstånd i miljöer där ungdo-

mar vistas. I detta fall ligger serveringen i nära anslutning till en ki-

osk/butik där ungdomar har möjlighet att vistas. 
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ON § 37  ON/2019:42 – 702 

 

Yttrande gällande tillfälligt serveringstillstånd Tältet, 

Storumandagarna (Dnr MSBN 2019.0289-745) 
  

Omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan 

om tillfälligt serveringstillstånd avseende fyra olika tillfällen under 

sommaren 2019. Det Storumans IK/Nöjesalliansen som ansöker om 

att få servera öl, vin och andra jästa alkoholdrycker (ej spritdrycker) 

vid följande tillfällen: 

 

2019-06-28 (11.00-18.00) – 2019-06-29 (11.00-18.00) 

 

Omsorgsnämndens anser att det ej är lämpligt att servera alkohol-

haltiga drycker vid tältet, Storumandagarna där det i området även 

är ordnade aktiviteter för barn och ungdomar ovanstående tider. 

När detta evenemang genomförts tidigare år har nämnden noterat 

att en viss överservering har skett med fylleri som följd. 

---- 
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ON § 38  ON/2019:43 – 702 

 

Yttrande gällande tillfälligt serveringstillstånd vid 

Dansgalan, Storumandagarna (Dnr MSBN 2019.0288-

745) 

 
Omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan 

om tillfälligt serveringstillstånd vid Dansgalan i samband med Sto-

rumandagarna. Det är Storumans IK/Nöjesalliansen som ansöker 

om att få servera öl, vin och andra jästa alkoholdrycker (ej sprit-

drycker) vid följande tillfällen: 

 

2019-06-28--29 (15.00-03.00) 

 

Nöjesalliansen har även tidigare år haft serveringstillstånd för ovan 

nämnda arrangemang. Omsorgsnämnden har inget att erinra mot att 

Nöjesalliansen beviljas tillfälligt serveringstillstånd i ovan nämnda 

ansökan.  

Den beviljade serveringstiden bör dock sättas till 15.00-01.00, vil-

ket är den tid som föreskrivs i Alkohollagen. Omsorgsnämnden ser 

ingen anledning att alkoholservering ska fortgå efter kl. 01.00 med 

hänvisning till 17§ Alkohollagen. 

----- 
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ON § 39 

   

Socialchefen informerar 

 
 Omsorgsnämnden har tidigare sagt upp två tjänsteköpavtal 

med Region Västerbotten. Det har nu blivit dags att inleda 

förhandling med Regionen kring eventuellt nytt avtal. 

 

 Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att utse en särskild ut-

redare med uppdrag att utifrån en fördjupad analys av för-

slagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja 

landsting, berörda myndigheter och organisationer i arbetet 

med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig 

och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. 

Utredningen har valt namnet Samordnad utveckling för god 

och nära vård (S 2017:01). 23-24 augusti är det en stor kon-

ferens ”God och nära vård” i Lycksele men inlandskommu-

nerna där Storumans kommun kommer att delta. 

 

 Arbete med Äldreplan där Johan Karlberg är tillsatt som 

tjänsteperson fortsätter. Styrgruppsmöte skall den 21/8 kl 

13.00 hållas. Då sätts även en tidsplan för fortsatt arbete. 

 

Flera nyrekryteringar har skett: 

  

Linnea Tellström blir ny enhetschef för ett av områdena i Tärnaby. 

Sofia Lindberg, tidigare enhetschef på Tranan har gått vidare till 

annan tjänst på Ifo och Ylva von Wachenfeldt är anställd på 6 må-

nader under rekryteringstiden. 

 

Hemtjänsten har svårt att klara bemanningen och därför undersöks 

möjligheten att sätta in en privat entreprenör på prov för de städ 

uppdrag som hemtjänsten har hos brukare. Detta kommer att prövas 

under 3 månaders period. Detta ska frigöra undersköterskorna att 

jobba med en god och nära vård. Detta är en temporär lösning. 

 

Individ och familjeomsorgen har en del långtidssjukskrivningar. 

Previa har haft uppdrag hos ifo och sett att det är en bra sammansatt  

arbetsgrupp och detta har även lett till en nystart i gruppen. 
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ON § 39 forts. 

 

En omorganisering pågår där personalen ska delas upp i ekonomi, 

missbruk och familjestöd. 2 st  1:a socialsekreterare ska anställas 

där en är med inriktning missbruk och den andra med inriktning 

barn och unga. Från och med 1 september är alla tjänster tillsatta. 

 

Sofia Lindberg och Emilia Ronnhed är anställda som ekonomiskt 

bistånds handläggare. Jennie Larsson, tillsvidare anställd och Maria 

Carstedt på 6 månaders vikariat i familjestödsteamet. 

 

Det ska arbetas fram en handlingsplan på hur individ och familje-

omsorgen kan sänka kostnaderna för försörjningsstöd. 

----- 
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ON § 40 

 

Lex Sarah (ON/2019:15) 

 
Efter inkommen Lex Sarah anmälan har utredning skett. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att inte gå vidare med ärendet till Inspektionen för vård  och om-

sorg.(IVO). Återkoppling kommer att ske under hösten. 

----- 
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ON § 41 

 

Lex Sarah utredning 

 
Efter inkommen Lex Sarah anmälan har utredning skett. 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att lägga anmälan till handlingarna och inte gå vidare med ärendet 

till Inspektionen för vård och omsorg.(IVO). 

----- 

 

 

 


