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Organ: Pensionär- och handikapprådet 
 
Tid:  2021-01-25 klockan 13.00 – 13.45 
  
Plats:  Venus, digitalt 
 
Närvarande:  Lennart Gustavsson, ordf  
 Hervor Johansson, HjärtLung  
 Elisabet Persson, SPF 
 Anna-Greta Larsson, SPF 
 Anita Östlund, SKPF 
 Emma Grensell, omsorgsavd 
 Dan Berglund, Galejan 
 Inger Selin, sekr  
 

 
 
 
Dagordning 
 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 
 
Föregåendemötesanteckningar 
 
Föregående mötesanteckningar gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
Verksamhetsplan 2021 
 
Utkast till verksamhetsplan 2021 skickades ut till rådets ledamöter innan 
20 november 2020 så att förslag till ändringar skulle komma tillbaka in-
nan 15 januari 2021. Det inkom två förslag till ändringar och dessa arbe-
tas in i verksamhetsplanen under dagens möte.  
 
Verksamhetsplan 2021 - 2022 fastställs.  
 
Aktuellt från föreningar 
 
Hervor/Hjärt/Lung: Hjärt/Lung ska ha årsmöte vilket inte är det lättaste 
då man måste ha mötet digitalt på grund av Corona-pandemin. Det digi-
tala gör det svårt med formalia, regelverk och stadgar mm. Årsmötet 
kommer att genomföras endast med de punkter som är viktigast och de 
punkter som är nödvändiga och sen försöker man till sommaren att vara 
ute och ha ett extra årsmöte. Man har beslutat att det inte blir några ut-
bildningar i HLR (hjärt- och lungräddning) pga pandemin då man inte vill 
riskera att sprida smitta. Man ska ha ett sammanträde nästa vecka och 
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diskutera vad man har för möjligheter. Den 14 februari är det alla hjär-
tans dag vilken är en viktig dag för föreningen och man ska diskutera 
vad man kan hitta på den dagen. 
 
Elisabet/SPF: SPF har en styrelse-träff imorgon i Tjamstan-backen och 
då ska man bestämma hur man ska göra med årsmöte och vilka aktivi-
teter man ska ha.  

  

Anita/SKPF: Förbundet har meddelat att man ska skjuta på årsmötet till 
i början av juni. Valberedningen jobbar på ändå och man kommer att 
göra iordning utskicket. Man skickar ut folder, det blir en repris på 2020.  
 

Dan/Galejan: Dan jobbar nu i ett nytt projekt som heter ”Sikt 2.0” (sam-
verkan för integration, kompetensförsörjning och tillväxt) genom Malå 
kommun. Projektet drivs tillsammans med Region Västerbotten, R10-
kommunerna och arbetsförmedlingen. Målet med projektet är att utsatta 
målgrupper med stöd så snart som möjligt ska kunna komma ut i arbete 
eller utbildning. Efter nyår har Galejan flyttat till nya lokaler.  
 
Emma/Omsorgsavd: På särskilda boenden och i hemsjukvården an-
vänds ”paddor” för digitala möten med läkare, det här är ett projekt som 
avslutas vid halvårsskiftet. Det har fungerat bra och rullar på för fullt. 
Läkaren som är med via ”paddan” heter Mikael Rosling och är förmed-
lad via KRY (vård på nätet, digital vårdcentral) men är anställd av Malå 
sjukstuga. Patienterna ”träffar” alltså alltid samma läkare via paddan.  
 
Aktuellt i kommunen 
 
Lennart berättar lite om vad som är aktuellt i kommunen. Ett beslut som 
tas i närtid är att ”ICA-Robert” kommer att arrendera Nölviken.  
 
Lennart mfl har regelbundna träffar med Regionen där Peter Berggren 
och Katarzyna Wikström deltar. Idag var ett sådant möte och den nya 
verksamhetschefen för Malå sjukstuga Dan Thorn var med.  
 
- På mötet pratade man bland annat om digital kompetens för alla och 

att det är svårt att få tag på både läkare och sjuksköterskor. ”Södra 
Lappland” kommer att försöka anställa en kompetens som ska jobba 
med rekrytering. Man kanske kan samordna med att kommuner och 
företag som också behöver rekrytera. 

- Dan Thorn sa att AVA (akutvårdsavdelningen) kommer att kunna ha 
öppet till sommaren i samarbete med Sorsele sjukstuga.  

- Covid-vaccinationen har fungerat bra av första gruppen (brukare och 
personal på äldreboenden). Man börjar nu med nästa grupp.  

- Man pratade om ambulansen där det förs ständiga diskussioner. Det 
finns tendens att inlandets ambulanser ska försörja E4:an och det är 
inte rätt. 



 MALÅ KOMMUN MÖTESANTECKNINGAR 3 (3) 
 Pensionär- och handikapprådet Utskriftsdatum 

 2021-01-25 
 
 
 
 

 

  
I kommunhuset jobbas det med en ny tjänstepersonsorganisation där 
tanken är att man ska få en bättre och effektivare organisation. 
 
Corona-läget är stabil i Malå, just nu är det 46 bekräftat smittade sedan 
pandemins början. Krisledningsgruppen träffas en gång i veckan. 
 
Alla förskoleavdelningar har flyttat in i nya lokaler och det innebär att all 
förskoleverksamhet i Malå numera är på ett och samma ställe då. 
 
Biblioteket öppnar igen idag med begränsade öppettider. Man erbjuder 
något som heter ”meröppet” vilket innebär att man kan besöka bibliote-
ket även om det inte finns någon personal där, med hjälp av en ”nud-
dis”. Har man frågor om hur det fungerar kan man vända sig till biblio-
teket.  
 
När det gäller Galejans före detta lokal intill Miklagård så är ingenting 
klart än. Det finns ett överskott av lokaler i Malå.  
 
Malå och Norsjös miljö- och bygg kräver Malå kommun på ett vite på 
20 000 kr för att inte ha städat upp ett område där det mellanlagras hus-
hållssopor i Ytterberg. Lennart ska ta reda på vad som händer i frågan.  
 
När det gäller föreningars ansökan om föreningsbidrag och inlämnande 
av redovisningar till kommunen så ska föreningarna redovisa som van-
ligt senast 31 mars, även om årsmötena blir försenade. Man får kom-
plettera uppgifterna i efterhand.  
 
Vid pennan 

    
Inger Selin Lennart Gustavsson 
Sekr Ordf 
 


