MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

1

2018-05-21

Plats och tid

Venus, kl 08.00 - 14.50

Ajournering

8.00 - 9.20 studiebesök på Tjamstangården, 10.00 - 10.15 fika, 11.40 12.45 lunch, 13.50 - 14.05 fika.

Beslutande

Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Monica Örnberg (S) för Emil Stråhle (S)
Siv Stenberg (V)
Joakim Pettersson (ML)
Fred Cederlund (ML) för Siv Johansson (ML)
Erik Fängström (L)

Ledamöter

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare
Tjänstemän

Carl-Erik Gradin (S)
Marie Önnerlöv Näslund, tf omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Beatrice Rytsy, socialsekreterare, § 49
Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska, §§ 45, 51
Johnny Holmkvist, verksamhetsansvarig EKB, § 55
Patrik Stenlund, verksamhetsansvarig HVB, § 55

Utses att justera

Erik Fängström, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid

Omsorgsavdelningen, 2018-05-28, kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrar

43-58

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Ylva Olofsson
Justerande

Erik Fängström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-21

Anslag sätts upp

2018-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningens arkiv

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2018-06-19
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§ 43
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Utsänd dagordning godkänns.
BESLUT
- Utsänd dagordning godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-05-21

Blad nr

3

§ 44
Kurser och konferenser
Andra vice ordförande Siv Stenberg (V) har deltagit i en konferens om
ANDT (Alkohol, Narkotika, Tobak och Droger) med inriktning mot ensamkommande barn, och redovisar för nämnden. För att fånga upp och
komma till rätta med drogmissbruk är det viktigt att samverkan mellan
socialtjänst, HVB/familjehem, gode män, polis och sjukvård kring dessa
ungdomar fungerar. Även rökning bör motverkas, eftersom tobak ses
som en inkörsport till andra droger.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.

-----
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Dnr 2018.30/73

Uppföljning av Vimpool
Vimpool är ett planeringssystem för genomförande och uppföljning av
biståndsbeslut. Omsorgsavdelningen köpte in systemet under hösten
2018, och omsorgsnämnden beslutade 2017-10-25, § 104/17, att återrapportering om hur systemet fungerar ska ske vid varje tertialrapport.
Tf omsorgschef Marie Önnerlöv Näslund informerar. Systemet har nu
varit i drift på Sörgården sedan november 2017, och håller på att införas
på Miklagård. Systemet fungerar bra. Både administratörer, chef och
anställda är överlag nöjda. Man upplever att det blivit tydligare att se
vad som ska göras och av vem, vilket också underlättar för vikarier. Det
har blivit färre avvikelser, och lättare att följa upp de som ändå sker. Det
är också bra med dokumentation av vilka uppgifter som utförts när man
ska redovisa för boende och anhöriga.
Man har identifierat en del problem. Det går inte att få ut alla rapporter
man skulle vilja ha, kontakt har tagits med de som utvecklat systemet
för att lösa detta. Man behöver också hitta bättre rutiner för att
uppdatera systemet när vårdtagares situation förändras, samt för de
medicinska arbetsuppgifterna som ligger i ett separat system.
Målet är att Vimpool även ska införas på Tjamstangården och Furugården under hösten 2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se Avvikelserapport Sörgården
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.

-----
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§ 46
Rapport från budgetberedningen
Ordförande Ylva Olofsson (S) och andre vice ordförande Siv Stenberg
(V) har tillsammans med tf omsorgschef haft träff med budgetberedningen.
Kommunen har inför 2019 börjat med en ny resursfördelningsmodell i
första hand för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.
För omsorgsnämndens del innebär det att äldreomsorgens budget
påverkas direkt. Där är det olika prislappar för respektive ålderskategorier för 65-79 år, 80-89 år och 90 år och uppåt. Det innebär att om de
olika ålderskategorierna blir fler än året innan får nämnden ett ökat
anslag, om kategorin blir färre minskar anslaget. I nästa steg sker den
politiska prioriteringen.
Vid det första steget tilldelades omsorgsnämnden 73 miljoner kr för
2019, vilket är 10 miljoner kr mindre än under 2018. Nästa steg är att
nämnderna fått äska hos budgetberedningen om utökad ram för
särskilda kostnader (se § 47/18). Vilket beslut budgetberedningen
slutgiltigt fattat är inte klart.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.

-----
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§ 47
Information om äskanden inför 2019
Malå kommun har inför 2019 börjat med en ny resursfördelningsmodell i
första hand för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.
För omsorgsnämndens del innebär det att äldreomsorgens budget
påverkas direkt. Där är det olika prislappar för respektive ålderskategorier för 65-79 år, 80-89 år och 90 år och uppåt. Det innebär att om de
olika ålderskategorierna blir fler än året innan får nämnden ett ökat
anslag, om kategorin blir färre minskar anslaget. I nästa steg sker den
politiska prioriteringen.
Vid det första steget tilldelades omsorgsnämnden 73 miljoner kr för
2019, vilket är 10 miljoner kr mindre än under 2018. Nästa steg är att
nämnderna fått äska hos budgetberedningen om utökad ram för
särskilda kostnader.
För 2019 har tf omsorgschef Marie Önnerlöv äskat följande (i
prioriteringsordning):
1. Tjamstangården, 5 783 700 kr. Tjamstangårdens verksamhet
skulle kunna inrymmas i andra verksamheter. Vi skulle då kunna
minska våra särskilda boendeplatser med sex och inrymma tre
korttidsplatser någon annastans. Ur ett samhällsperspektiv är
denna verksamhet viktig. Möjliggör att vi har kvar vår sjukstuga
och vår ambulans på orten.
2. Ambulansavtalet, 500 000 kr. För att behålla ambulansen i Malå
gjordes ett avtal med Landstinget. Pengarna tas från
kommunens hälso- och sjukvård men inga pengar har tillförts
verksamheten. Ska detta avtal vara kvar så behövs det pengar
till att finansiera avtalet.
3. Heltider, 3 520 000 kr. Beslut är taget om att erbjuda personalen
att jobba heltid. Detta är kostsamt för verksamheten som
behöver fler personer i verksamheten för att få personal de tider
när jobbet är som tyngst. Heltid till personalen innebär att vi har
personal "fel" tider än de tider där behovet är som störst. Ur ett
jämställdhetsperspektiv och ur perspektivet att kunna rekrytera
personal till vården så är heltid en viktig del. Dock så är heltider
kostsamt och kräver mer resurser i form av pengar.
4. SIP, 265 200 kr. Ökade kostnader, helgtjänstgöring. Lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Innebär att kommunen har kortare tid innan betalningsansvaret
faller på kommunen. Detta innebär ökande kostnader då både
sjuksköterska och personal inom SoL måste jobba alla röda
dagar för att säkerställa trygg och säker hemgång från lasarett.
5. Sätt ljus på natten, 822 000 kr. Kommunen har under några år
fått extra medel av staten för att kunna tillskapa bättre
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bemanning främst nattetid. Pengarna har använts för utökning av
vår nattbemanning. Denna extra satsning upphör 2019, om vi
ska kunna fortsätta med utökad nattbemanning behövs mer
pengar. Tidigare organisation har inneburit att personal har fått
jobba ensam och fått hjälp vissa delar av natten.
Lss ärende 1, 1 971 000 kr. Ärendet kräver dubbelbemanning.
Från år 2019 så går det inte längre söka pengar för ökade
kostnader. Ärendet går ej bedriva på ett annat sätt eller till
billigare kostnader. Kan ej garantera patientsäkerheten och inte
heller arbetsmiljön för personalen.
Lss ärende 2, 1 000 000 kr. Gruppboende på annan ort, studier.
Lss ärende 3, 320 000 kr. Studier på annan ort, elevhem.
Matsal Seniorboendet, 320 000 kr. Beslutet att stänga matsalen
på seniorboendet har väckt kraftiga protester. Om beslutet ska
ändras krävs resurser.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.

-----
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Dnr 2018.33/02

Sjukfrånvaro jan - april 2018
Sjukfrånvaron inom omsorgens verksamheter är hög och omsorgsnämnden har begärt att få en uppföljning av sjukfrånvaron.
För perioden januari - april har omsorgsavdelningen en total frånvaro på
10,6 % (12,27 % för kvinnor och 2,53 % för män). Motsvarande siffror
för samma period 2017 var 10,88% (11,36 % kv, 8,72 % m).
Den totala sjukfrånvaron har minskat något, den har stigit för kvinnorna
men sjunkit för männen. (Den stora procentuella förändringen för män
beror på att det är relativt få män anställda inom omsorgsavdelningen,
enskilda personers frånvaro kan därför få stor påverkan.)
Omsorgsavdelningen har lägre långtidsfrånvaro (frånvaro mer än 60
dagar) än kommunen som helhet, men högre korttidsfrånvaro. De avdelningar som har högst frånvaro är de inom äldreomsorgen.
Inom äldreomsorgen arbetar man med att få tydligare struktur på arbetsuppgifter och ansvar. Verksamhetssystemet Vimpool införs gradvis
på alla arbetsplatser, vilket bidrar till bättre struktur och fördelning av arbetsuppgifter. Det pågår även ett arbete med hälsofrämjande scheman
(redovisas för nämnden i september).
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Önnerlöv Näslunds tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras
BESLUT
- Informationen noteras.

-----
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Dnr 2018.37/75

Regiongemensamt arbete kring familjehem
Under 2015 ingick samtliga socialchefer inom Region 8 ett samarbetesavtal, som innebar att man tillsatte en arbetsgrupp som skulle ta fram
ett förslag på ett länsgemensamt upplägg för familjehem. Det gällde
framför allt utbildning till familjehem, samt att ta fram länsgemensamma
rutiner för hantering av familjehemsrutiner.
Arbetsgruppen består av familjehemssekreterare från samtliga region 8kommuner. Malås representation på dessa möten har på grund av den
höga arbetsbelastningen varit sporadisk. Det familjehemsmötena diskuterat har även lyfts till IFO-chefsträffar där fortsatta beslut om familjehemsgruppens arbete tagits. Även på dessa möten har Malå kommuns
representation varit sporadisk.
Under 2018 har man på prov genomfört ett försök med jourtelefon för
familjehem, där familjehemsgruppen turats om att ha jour. (I Malå fick
den socialsekreterare som då var på ordinarie beredskap uppdraget.)
Man kommer nu med ett förslag om att förlänga försöket.
Gruppen har även diskuterat möjligheten att ha gemensamma
jour/akut-hem. Vid familjehemsgruppens möte 2018-03-19 diskuterades
ett förslag om att det ska inrättas 4 st 25% tjänster, som ska arbeta med
att rekrytera familjehem, göra familjehemsutredningar, jobba ihop en
familjehemsbank, skapa nätverkande mellan familjehemmen, stötta
placerande kommun att skriva korrekta och bra avtal, eventuellt ha
avslutningssamtal med familjehemmen, jobba med utbildning och
handledning av jourhem och eventuellt familjehem.
Det första steget är enligt gruppens förslag att fortsätta med provperiod
med jourtelefon för familjehemmen fram till den 2018-12-31.
Omsorgsavdelningens åsikt
Personal vid omsorgsavdelningen – socialtjänsten har framfört att samarbete med övriga kommuner avseende familjehem/jourhem inte är behövligt i dagsläget. Gällande jourhem ser vi problematiken med att vara
8-10 kommuner (2 kommuner till har anslutit sig till Region 8 som nu är
Region 10) som ska dela på dessa. Risken är överhängande att vi inte
kan ta del av dessa – trots betald avgift.
Inställningen är att vi fortsättningsvis kan leta familjehem för egen del,
för de förhållandevis få tillfällen vi är i behov av detta. Vi har även en
beredskapstelefon som familjehemmen informerats/informeras om. I
dagsläget ser vi inget behov av en särskild beredskapstelefon för familjehemmen, detta då vår ordinarie beredskap är till för alla.
Justeringsmännens sign
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Om frågan ska diskuteras vidare för att någon form av samarbete ändå
ska komma till, är vi positiva till att samarbeta med övriga familjehemssekreterare gällande rutiner, riktlinjer och handledning av familjehem.
Vi kan även se samarbete gällande familjehemsdagar.
Om fortsatt samarbete kommer till, är det i dagsläget oklart hur en
eventuell kostnad för detta kommer se ut. Fortsättningsvis är det av vikt
att Malå kommun skickar representant till IFO-chefsträffarna. Detta om
fortsatta diskussioner avseende familjehemssekreterarsamarbetet lyfts.
BESLUTSUNDERLAG
Se Beatrice Rytsys tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämnden i Malå avstår från att tillsammans
med övriga kommuner i Region 10 delta i en ytterligare provperiod för
jourtelefon för familjehemmen under perioden september-december
2018.
BESLUT
- Omsorgsnämnden i Malå avstår från att tillsammans med övriga
kommuner i Region 10 delta i en ytterligare provperiod för jourtelefon
för familjehemmen under perioden september-december 2018.
-----
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Dnr 2018.21/02

Arbetsmiljöhandbok för omsorgsnämndens verksamhetsområde
Enligt kommunens Arbetsmiljöpolicy, fastställd av kommunfullmäktige
2018-03-05, § 2, ska en Arbetsmiljöhandbok upprättas för omsorgsnämndens verksamhetsområde. Den ska innehålla en planering av hur
det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Omsorgsnämnden
antog § 27/17 en arbetsmiljöplan för 2017.
Omsorgsavdelningen har tagit fram en Arbetsmiljöhandbok för omsorgsnämndens verksamhetsområde. Förutom de allmänna delarna
som är gemensamma för hela kommunen innehåller omsorgsnämndens Arbetsmiljöhandbok särskilda rutiner för hot och våld inom socialtjänstens område samt rutiner för anmälningar enligt Lex Sarah och Lex
Maria. Detta för att samla rutiner och blanketter i ett dokument.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Önnerlöv Näslunds tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Arbetsmiljöhandbok för omsorgsnämndens verksamhetsområde antas. Tidigare arbetsmiljöplan, rutin för Lex Sara och rutin
för Lex Maria upphör att gälla.
BESLUT
- Arbetsmiljöhandbok för omsorgsnämndens verksamhetsområde antas.
- Tidigare arbetsmiljöplan, rutin för Lex Sara och rutin för Lex Maria
upphör att gälla.

-----
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Dnr 2018.32/73

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1
mars varje år ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse av vilken det
ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
och vilka resultat som uppnåtts.
För att bedriva säker vård av god kvalitet har äldreomsorgen riktlinjer
och rutiner till hjälp. Ett förebyggande arbetssätt eftersträvas för att
minska antalet vårdskador.
Varje år genomförs en kvalitetsmätning under vecka 46 i samtliga inlandskommuner i Västerbottens inland. Detta görs för att jämföra kommunernas kvalitet och om möjligt dra nytta av goda resultat. I MAS-nätverket samarbetar kommunerna för att förbättra kvaliteten i kommunernas hälso- och sjukvård.
Under 2017 har man inom Malå kommuns äldreomsorg arbetat med att:
 öka användandet av kvalitetsregistret Senior Alert
 registrera fallavvikelser för att kunna förebygga nya fall
 minska den ofrivilliga nattfastan
 erbjuda våra äldre en optimal läkemedelshantering
 förbättra följsamheten av basala hygienrutiner
Förbättringar har skett på samtliga punkter, men det finns fortfarande
en del brister. Arbetet med att höja kvalitén på vården fortsätter under
2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se Oksana Renströms tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år
2017 godkänns.
BESLUT
Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år 2017 godkänns.

----Justeringsmännens sign
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2018-05-21
§ 52

Dnr 2018.28/11

Utseende av dataskyddsombud för omsorgsnämnden
Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25 innebär
att varje myndighet som behandlar personuppgifter ska utse ett
dataskyddsombud.
Ombudets roll är att samordna insatser och kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel
utföra kontroller och informationsinsatser.
Ombudet kan anlitas från annan kommun samt vara ombud för flera
kommuner.
Kommunstyrelsen har utsett Isak Nyberg, Skellefteå kommun, till dataskyddsombud och uppmanat alla nämnder/bolag/styrelser att göra detsamma.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Önnerlöv Näslunds tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Isak Nyberg, Skellefteå kommun, utses till
dataskyddsombud för omsorgsnämnden i Malå kommun.
BESLUT
- Isak Nyberg, Skellefteå kommun, utses till dataskyddsombud för omsorgsnämnden i Malå kommun.
-----
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2018-05-21
§ 53

Dnr 2018.29/00

Behandling av personuppgifter inom omsorgsnämnden
Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25 innebär
att nya beslut om behandling av personuppgifter ska tas av de
myndigheter som behandlar personuppgifter.
Uppgifter om hur personuppgifter behandlas framgår av bilaga.
Framtida förändringar av hur personuppgifter behandlas beslutas av
omsorgschef.
En förutsättning för att personuppgifter ska få behandlas i verksamheten är att det finns ett beslut om behandlingen i respektive styrelse/nämnd.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Önnerlöv Näslunds tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Behandlingen av personuppgifter godkänns enligt
förteckning. Omsorgschef ges delegation att godkänna förändring av
behandling av personuppgifter.
BESLUT
-

Behandlingen av personuppgifter godkänns enligt förteckning.

-

Omsorgschef ges delegation att godkänna förändring av behandling
av personuppgifter.

-----
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Dnr 2018.31/00

Godkännande av behandling av personuppgifter i löpande text
Den nya dataskyddsförordningen 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 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. Uppgifterna i e-post rensas normalt sett efter
sex månader, övriga uppgifter rensas vid inaktualitet. Enligt kommunens regelverk för behandling av personuppgifter behandlas inte sekretessbelagda eller känsliga uppgifter. Uppgifterna kan komma att lämnas ut om någon begär utlämning av offentlig handling. Den lagliga
grunden för behandlingen finns redan beslutad genom beslut om handering av personuppgifter för övriga system.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Önnerlöv Näslunds tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Behandlingen av personuppgifter i löpande text
godkänns.
BESLUT
- Behandlingen av personuppgifter i löpande text godkänns.

-----
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§ 55
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Dnr 2018.34/13

Asylsökande barn som fyller 18 år
Johnny Holmkvist, ansvarig för verksamheten Ensamkommande barn,
informerar. 2016-04-21 tog Malå kommun beslutet att följa praxis och
återföra ansvaret till Migrationsverket vid 18-årsdagen. Detta beslut
togs då det under hösten 2015 kom väldigt många ensamkommande till
Sverige, och även i Malå blev det en snabb och stor omställning då
antal boenden fördubblades till fyra stycken på bara några månader.
Sedan dess har antalet ensamkommande till Sverige sjunkit avsevärt
och ligger nu på en historiskt mer normaliserad nivå och verksamheten i
kommunen har återgått till två boenden i dagsläget. Vi har jobbat och
jobbar för att så många som möjligt av ungdomarna ska stanna kvar i
kommunen, helt i enlighet med omsorgsnämndens styrkort.
Tyvärr möter vi nu ungdomar som blivit uppskrivna i ålder, eller fyllt 18
år som inget hellre vill än att stanna i kommunen då de har sin trygghet
här, och ser Malå som sitt hem. Då kommunen antagit ovanstående
praxis så innebär det att de ska lämna kommunen och sedan placeras
på okänd ort i Migrationsverkets asylboenden. Vi har i dagsläget 4 ungdomar som aktivt valt att stanna i kommunen i väntan på besked efter
åldersuppskrivning.
De ungdomar som valt att stanna har inget vardagligt stöd från kommunen, och både skolan och 18+ upplever att dessa faller ”mellan stolarna”. De övriga utflyttade ungdomarna påverkas i den mån att de vill
hjälpa och bidra med de knappa resurser de har, och att det blir en psykisk påfrestan även för dem.
Nu har vi möjlighet att placera dom på ett av våra boenden då det finns
lediga platser, och det blir ingen stor extra kostnad då de får pengar
från migrationsverket samt att vi har bemanning för fler antal ungdomar
än vad som nu finns på boendet. Dessutom har ju Malå kommun under
2017 fått 513 711 kr, och under 2018, 256 855 kr för att ha möjlighet att
behålla dessa ungdomar. Under 2019 kommer regeringen också skjuta
till pengar för detta ändamål.
Svar på frågor i skrivelse från Siv Stenberg (V):
- På vilka grunder gör socialtjänst bedömning att vårdbehov ej finns när
man fyller 18 år?
Gällande kvarstående vårdbehov hos de ungdomar som det gäller så
har flertalet ungdomar haft självskadebeteende samt gått på traumabehandling hos Röda Korset, vilket enligt min mening tyder på ett kvarstående behov av vård.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Johnny Holmkvist, Siv Stenberg
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- År 2017 tilldelades Malå kommun 513 711 kr för denna målgrupp. För
2018 265 855:- Vad har pengarna använts till?
Det tillfälliga stadsbidraget har gått in som en del av nämndens resultat
i kommunens totala budget.
- Finns externa pengar att söka? Rädda Barnen har som exempel tilldelats 25 miljoner för särskilda insatser. I den riktade insatsen ingår
asylsökande unga.
Omsorgsnämnden har inte sökt pengar hos andra aktörer.
- Det finns i dagsläget ungdomar som valt att stanna. Hur många, och
vilken hjälp ges? Hur påverkas skolan?
De ungdomar som det gäller bor i dagsläget hos privatpersoner eller
hos kompisar. Dessa ungdomar har i dagsläget inga stöd/vårdinsatser.
Enligt skollagen har en elev som påbörjat ett introduktionsprogram rätt
att fullfölja utbildningen enligt den plan som gällde när utbildningen inleddes. Detta gäller även om eleven förflyttas till annan ort.
Medlen som utlysts för 2019 för ändamålet kommer att fördelas och prioriteras utifrån vad kommunen har för avsikt att använda pengarna till.
Hur mycket det skulle kunna vara för Malå Kommuns del går inte att
svara på.
Omsorgsnämnden diskuterar frågan. Å ena sidan finns de humanitära
skäl som Johnny Holmkvist beskriver. Å andra sidan finns den
ekonomiska situation som nämnden befinner sig i, med prognostiserat
underskott. De pengar som anvisats under 2018 kan användas fritt av
kommunen, till exempel för de extra kostnader som kan uppstå när
verksamheten Ensamkommande barn i höst ska samlas till ett boende.
BESLUTSUNDERLAG
Se Johnny Holmkvists tjänsteutlåtande
Se Siv Stenbergs skrivelse
Se omsorgsnämndens protokoll § 25/16
Se omsorgsnämndens protokoll § 15/18
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fred Cederlund (ML): Omsorgsnämnden upphäver inte beslut § 25/16.
Siv Stenberg (V): Omsorgsnämnden upphäver beslut § 25/16. Omsorgsnämnden erbjuder ungdomarna boende i delad lägenhet, så att de
kan stanna i Malå tills de får besked. Beslutet gäller till 2018-12-31.
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2018-05-21
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra
Omsorgsnämnden bifaller Fred Cederlunds förslag.

och

finner

att

BESLUT
- Omsorgsnämnden upphäver inte beslut § 25/16.
----RESERVATION:
Siv Stenberg (V) och Erik Fängström (L) reserverar sig till förmån för
Siv Stenbergs förslag.
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2018-05-21
§ 56

Dnr 2018.36/04

Delårsrapport omsorgsnämnden januari - april 2018
Omsorgsavdelningen har tagit fram en delårsrapport för tiden januari april 2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se Delårsrapport omsorgsnämnden januari - april 2018
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Delårsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för delgivning.
BESLUT
- Delårsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige för delgivning.
-----
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2018-05-21
§ 56

Dnr 2018.35/70

Delgivningar 2018-05-21

Justeringsmännens sign

Kommunstyrelsen

§ 34/18 - Utseende av dataskyddsombud
för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 35/18 - Godkännande av behandling av
personuppgifter i löpande text för kommunstyrelsen i Malå kommun

Kommunstyrelsen

§ 48/18 - Månadsuppföljning - Uppmaning
till återhållsamhet i kommunens verksamheter

Kommunfullmäktige

§ 24/18 - Årsredovisning 2017

Kommunfullmäktige

§ 28/18 - Beviljande av ansvarsfrihet år
2017 för omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige

§ 33/18 - Budget 2019 - Preliminära budgetramar 2019

Kommunfullmäktige

§ 34/18 - Budget 2019 - Budgetförutsättningar 2019

Kommunfullmäktige

§ 41/18 Val av ersättare i omsorgsnämnden för tiden t o m 2018-12-31

Kommunfullmäktige

§ 53/18 - Överenskommelse mellan
Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Kommunfullmäktige

Kf § 54/18 - Antagande av länsgemensam
analys- och handlingsplan för riktade insatser rörande psykisk hälsa 2017

Kommunfullmäktige

§ 41/18 - Val av ersättare i omsorgsnämnden för tiden t o m 2018-12-31

Kommunfullmäktige

§ 55/18 - Avsägelse av politiskt uppdrag
som ersättare i omsorgsnämnden, Oskar
Sjölund
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Redovisningen av delgivningarna godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av delgivningarna godkänns.

-----
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2018-05-21
§ 58
Redovisning av delegationsbeslut

Omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska
redovisas till omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan omsorgsnämnden om man vill återkalla lämnad delegation.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sekretessärende

Omsorgsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Venus, kl 8.00 - 14.50

Ajournering

8.00 - 9.20 studiebesök på Tjamstangården, 10.00 - 10.15 fika, 11.40 12.45 lunch, 13.50 - 14.05

Beslutande

Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Monica Örnberg (S) för Emil Stråhle (S)
Siv Stenberg (V)
Joakim Pettersson (ML)
Fred Cederlund (ML) för Siv Johansson (ML)
Erik Fängström (L)

Ledamöter

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare
Tjänstemän

Carl-Erik Gradin (S)
Marie Önnerlöv Näslund, tf omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Mia Björklund, socialsekreterare

Utses att justera

Erik Fängström, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid

Omsorgsavdelningen, 2018-05-21, kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrar

59

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Ylva Olofsson
Justerande

Erik Fängström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-21

Anslag sätts upp

2018-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelnignes arkiv

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2018-06-19

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sekretessärenden

Omsorgsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum
Plats och tid

Venus, kl 08.00 - 14.50

Ajournering

8.00 - 9.20 studiebesök på Tjamstangården, 10.00 - 10.15 fika, 11.40 12.45 lunch, 13.50 - 14.05 fika.

Beslutande

Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Monica Örnberg (S) för Emil Stråhle (S)
Carl-Erik Gradin (S) för Siv Stenberg (V), § 60 - 62
Siv Stenberg (V), § 63 - 70
Joakim Pettersson (ML)
Fred Cederlund (ML) för Siv Johansson (ML)
Erik Fängström (L)

Ledamöter

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare
Tjänstemän

Carl-Erik Gradin (S), § 63 - 70
Marie Önnerlöv Näslund, tf omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Angelica Mörtzell, socialsekreterare
Mia Björklund, socialsekreterare

Utses att justera

Erik Fängström, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid

Omsorgsavdelningen, 2018-05-28, kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

60-70

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Ylva Olofsson
Justerande

Erik Fängström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-21

Anslag sätts upp

2018-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningens arkiv

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2018-06-19

