
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Plats och tid Jupiter, kl 09.00 - 13.30

Ajournering Fika 9.45 - 10.00, bensträckare 11.25 - 11.30, lunch 12.00 - 12.30

Beslutande Siv Stenberg (V)
Anna-Stina Bergström (V) för Kim Bergström (V)
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Alex Carreño (S), §§ 44-50, 52-57 (kl 8.00 - 12.00)
Erik Fängström (L) för Siv Johansson (L)
Jill Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML), §§ 44-50, 52-57 
(kl 8.00 - 12.00)

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Agnes Ljung, § 53
Stefan Lundgren, § 54
Oksana Renström, §§ 55-56
Jeanette Hallin, §§ 58-59

Utses att justera Erik Fängström, ersättare Anna-Stina Bergström

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen onsdag den 29 maj 2019, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 44-45, 47-63
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Erik Fängström

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-22

Anslag sätts upp 2019-05-29 Anslag tas ner 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Kommunförvaltningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Plats och tid Jupiter, kl 09.00 - 13.30

Ajournering Fika 9.45- 10.00, bensträckare 11.25 - 11.30, lunch 12.00 - 12.30

Beslutande Siv Stenberg (V)
Anna-Stina Bergström (V) för Kim Bergström (V)
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Alex Carreño (S)
Erik Fängström (L) för Siv Johansson (L)
Jill Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML)

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare

Utses att justera Erik Fängström, ersättare Anna-Stina Bergström

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen onsdag den 22 maj 2019, kl 13.35

Underskrifter Sekreterare Paragraf 46
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Erik Fängström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, § 46. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-22

Anslag sätts upp 2019-05-22 Anslag tas ner 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Kommunförvaltningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 44

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Dagordningen godkänns med tillägg av punkten
* Omvandling av hem för vård och boende (HVB) till stödboende.

BESLUT

- Dagordningen godkänns med tillägg av punkten
* Omvandling av hem för vård och boende (HVB) till stödboende.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 45

Kurser och konferenser

Ordförande, vice ordförande och omsorgschef har deltagit i konfe-
rensen Aktuell Socialpolitik 2019, och redovisar för nämnden.

Konferensens huvudtema var digitalisering inom vården. Den största 
behållningen var att få utbyta erfarenheter med andra presidier och 
socialchefer från Norr- och Västerbottens län.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks, John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2019.48/04

Delårsrapport januari - april 2019 omsorgsnämnden

Omsorgsavdelningen har tagit fram en delårsrapport för tiden januari - 
april 2019 för omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Vid nämndens sammanträde meddelar omsorgschef John Olsson att 
han fått uppdaterade siffror för sjuktalen. Sjuktalet var för april 2019 
9,2 %, en minskning med 1,7 % sedan samma tid 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (S): Delårsrapporten jan-april 2019 för omsorgsnämndens 
verksamhetsområde fastställs med uppdaterade siffror för sjuktalen. 
Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för delgivning.

BESLUT

- Delårsrapporten jan-april 2019 för omsorgsnämndens verksamhetsom-
råde fastställsmed uppdaterade siffror för sjuktalen. 

- Delårsrapporten överlämnas för delgivning till kommunstyrelsen.

-----

Beslutet förklaras omedelbart justerat.



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2019.49/02

Information om arbetet för att minska sjukskrivningarna

Omsorgsavdelningens höga sjuktal påverkar arbetsmiljön och ekono-
min negativt. Omsorgsavdelningen behöver därför jobba aktivt med den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Sunt arbetsliv som ägs av arbetsmarknadens parter har efter förfrågan 
från oss meddelat att man ställer upp med sina resurser i form av per-
sonal för att hjälpa omsorgen förbättra arbetsmiljön och sänka sjukta-
len.

Vi har i dagsläget haft flera styrgruppsmöten samt en workshop vilket 
resulterat i ett antal friskfaktorer omsorgen ska jobba aktivt med under 
2019 och framåt. Enhetscheferna har fått i uppdrag att sammanställa 
sina personalgruppers förändringsbenägenhet i ett första steg. Vi kom-
mer under maj månad då Sunt arbetsliv kommer till Malå ha en andra 
workshop i omsorgens ledningsgrupp tillsammans med fackliga företrä-
dare där vi sätter upp en plan för det fortsatta arbetet. Utifrån denna 
plan kommer vi att involvera all personal inom avdelningen i det fort-
satta arbetet. Vi planerar en ”Kick Off” med personal under hösten 2019 
(27-28 augusti). Tanken med denna är att alla inom omsorgen ska ha 
en gemensam utgångspunkt och få en bra start på det framtida arbetet.     

Omsorgsavdelningens behov av att sänka sjuktalen är stort inför fram-
tida ekonomiska och bemanningsrelaterade utmaningar. Bedömningen 
är därav att detta arbete är viktigt och måste prioriteras. I detta arbete 
är samarbetet med Sunt arbetsliv är en viktig del.  

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 48

Rapport från budgetberedningen

Omsorgsnämndens ordförande, vice ordförande samt omsorgschefen 
har haft träffar med budgetberedningen och redovisar för nämnden om 
dessa.

Omsorgsnämnden har det förberedande budgetarbetet tilldelats en pre-
liminär budgetram för 2020 på ca 79,5 miljoner kronor, vilket är ca 4,3 
miljoner kronor mindre än 2019 års ram. Utöver det har en kostnadsök-
ning för lön, it, växel, administration på 2,7 miljoner kr tillkommit. Det in-
nebär att det faktiska minskade utrymmet för omsorgens verksamheter 
är ca 7 miljoner kronor. Till detta kommer utrymme för löneökningar, 
som för nämndens verksamhetsområde kostar ca 1,5 miljoner kronor 
per år.

Omsorgsnämnden har liksom övriga nämnder redovisat  för budgetbe-
redningen vilka behov som finns och vilka konsekvenserna blir om man 
inte får utökade medel. Summan av de begärda tillskotten är mycket 
större än det ekonomiska utrymme som finns att fördela. Budgetbered-
ningens slutliga förslag var inte klart vid tidpunkten för sammanträdet, 
men eftersom nämnden sannolikt inte kommer att få hela den önskade 
summan läggs förslag för anpassning till budget fram i andra ärenden 
vid detta sammanträde.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg: Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2019.39/04

Prioriteringsunderlag budget 2020

De tekniska ramarna för omsorgsavdelningen 2020 är 73 098 tkr. Till 
denna har en preliminär ramförändring i budgetarbetet gjorts. Detta ger 
en totalbudget för 2020 på 79 476 tkr. Omsorgens totalbudget 2019 är 
83 018 tkr. Detta betyder att budget 2020 i relation till budget 2019 min-
skar med 4 325 tkr. Till detta har en kostnadsökning för lön, it, växel, 
administration på 2 700 tkr tillkommit. Detta gör att 7 025 tkr av omsor-
gens verksamheter är ofinansierade 2020. Till detta löneökningar 2020 
på ca 2,5%.

Bedömningen är att omsorgen behöver utökad ram med ca 6 400 tkr för 
att klara budget 2020. Vi kommer att behöva lägga ner Tjamstangården 
om vi ej får finansiering för att fortsatt bedriva den verksamheten. Får vi 
finansiering för Tjamstangården kommer omsorgen att behöva stänga 
en avdelning på Furugården för att nå ramarna 2020.

Denna bedömning har delgivits budgetberedningen.

Efter diskussioner i budgetberedningen har prioriteringsunderlaget kom-
pletterats med de besparingar som kan göras genom stängning av en 
avdelning på Furugården.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2019.40/73

Nedläggning av Tjamstangården om finansiering ej beviljas

Utifrån den verksamhet omsorgen bedriver i dag finns en differens mot 
de tekniska ramarna 2020 på ca 6,4 miljoner kronor.

Vi är inför budgetår 2020 i ett annat läge än tidigare gällande möjlighet-
en att minska vårt antal avdelningar inom särskilt boende. Vi har utifrån 
de tekniska ramarna 2020 ca. 6,4 miljoner ofinansierad verksamhet 
inom omsorgen. Ett sådant underskott går inte att effektivisera bort, det 
behövs mer djupgående åtgärder. Vid information om prioriteringar för 
2020 till budgetberedningen begärde omsorgsavdelningen 6,4 miljoner 
kronor i utökad ram för att kunna hålla öppet Tjamstangården och be-
tala de 2,4 miljoner som vi från 2020 ska betala för administration. Det 
är enligt omsorgschefens bedömning inte troligt att vi får all finansiering 
vi begärt. 

Får omsorgen inte finansiering för att fortsatt driva Tjamstangården 
måste arbetet med nedläggning av verksamheten påbörjas. Vi har idag 
7 tomma platser på särskilt boende i kommunen, dessa är dock ut-
spridda på alla våra boenden. Tjamstangårdens totalbudget för 2019 är 
6 452 000 kr. Den beräknade besparing vi gör på att lägga ner Tjam-
stangården är ca 5 miljoner. Att besparingen inte uppgår till verksam-
hetens totalbudget beror på att om samarbetet vi idag har med lands-
tinget bryts kommer vi att behöva förstärka sköterskebemanningen 
kvällar och helger, detta till en uppskattad kostnad av 1,5 miljoner.

Sett endast till omsorgens ekonomi så sparar vi på en nedläggning av 
Tjamstangården 5 miljoner i relation till en besparing om 3,4 miljoner 
om vi stänger en avdelning på Furugården. Vidare ger en stängning av 
en avdelning på Furugården omsorgen ett oförändrat antal boenden 
samt att både Tjamstangården och Furugården blir små verksamheter 
som är svåra att bemanna kostnadseffektivt. 

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Alex Carreño (S): Om omsorgsnämnden inte får utökad finansiering får 
omsorgschefen i uppdrag att börja arbeta för en nedläggning av Tjam-
stangården snarast.



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Om omsorgsnämnden inte får utökad finansiering får omsorgschefen i 
uppdrag att börja arbeta för en nedläggning av Tjamstangården snar-
ast.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2019.38/73

Nedläggning av en avdelning på Furugården

Som en del av Malå kommuns arbete med att få en budget i balans tog 
omsorgsnämnden 2017-10-25, §117/17, beslut att återremittera försla-
get om nedläggning av Furugården för vidare utredning av kostnader 
och möjlig tidplan. Utifrån återrapporteringen beslutades 2018-11-14, 
§ 95/18, att utredning av avveckling av Furugården skulle avslutas.

Vi är inför budgetår 2020 i ett annat läge gällande möjligheten att 
minska vårt antal avdelningar inom särskilt boende. Vi har utifrån de 
tekniska ramarna 2020 ca. 6,4 miljoner ofinansierad verksamhet inom 
omsorgen. Ett sådant underskott går inte att effektivisera, det behövs 
mer djupgående åtgärder. I budgetberedningen för prioriteringar 2020 
begärde omsorgsavdelningen 6,4 miljoner i utökad ram för att kunna 
hålla öppet Tjamstangården och betala de 2,4 miljoner som vi från 
2020 ska betala för administration. 

Det är enligt omsorgschefens bedömning inte troligt att vi får all 
finansiering vi begärt. Även om vi får ca 4 miljoner för att fortsätta be-
driva Tjamstangården så behöver vi effektivisera verksamheten ca 
3 miljoner. 

Vi har idag 7 tomma platser på särskilt boende i kommunen, 3 av dessa 
är på Furugården. Omsorgsavdelningens ledningsgrupp gör bedöm-
ningen att om omsorgsnämnden fattar erforderligt beslut så kan en av 
Furugårdens avdelningar stängas. Vi skulle på så sätt minska våra 
kostnader under 2019 genom en successiv avveckling för att på helårs-
basis då verksamheten lagts ner göra en besparing på ca 3,4 miljoner 
kronor.  

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 117/17
Se omsorgsnämndens protokoll § 95/18
Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖ RSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Beläggningsstopp införs på Furugården. Om om-
sorgsnämnden får finansiering för att behålla Tjamstangården avveck-
las en avdelning på Furugården så snart det är möjligt.



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Beläggningsstopp införs på Furugården. Om omsorgsnämnden får 
finansiering för att behålla Tjamstangården avvecklas en avdelning på 
Furugården så snart det är möjligt.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson, Johnny Holmkvist

Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2019.50/13

Omvandling av hem för vård och boende (HVB) till stödboende

Den 2019-04-10, § 27, beslutade omsorgsnämnden att stänga Malå 
kommuns sista boende för ensamkommande barn, Kompassen. 

I dagsläget är 8 av de 9 platserna belagda på Kompassen. Utifrån ålder 
på de ungdomar som i dag bor där kommer vi under hösten endast be-
lägga 4 av de 9 platserna. Efter möte med beslutsfattande socialsekre-
terare samt boendechef 2019-05-09 kom gruppen överens om att en 
logisk väg framåt är att under hösten temporärt omvandla Kompassen 
till ett stödboende för de 4 ungdomar som ej fyllt 18 alternativt behöver 
fortsatt stöd. Detta då det är billigare än att placera dem i egna lägen-
heter då vi fortsatt har hyra på lokalen till och med 2020-08-31. Ett 
stödboende har lägre krav på personaltäthet än ett hem för vård och 
boende (HVB), personalbehovet bedöms kunna täckas inom befintliga 
verksamheter (t ex öppenvården, hemtjänst). Vi har då tid utifrån för-
ändrade förutsättningar som kan uppstå att planera hur vi efter 2020-
08-31 ska hantera situationen.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 27/19
Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Omsorgschefen ges i uppdrag att se över möjligheter-
na att omvandla Kompassen till ett stödboende under en begränsad pe-
riod med start hösten 2019.

BESLUT

- Omsorgschefen ges i uppdrag att se över möjligheterna att omvandla 
Kompassen till ett stödboende under en begränsad period med start 
hösten 2019.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Agnes Ljungf

Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 2019.42/79

Utredning om eventuell åtgärd befintligt serveringstillstånd till allmän-
heten                                                                                                    

Restaurang SM har sedan 2017-09-20 ett stadigvarande serveringstill-
stånd till allmänheten på Byblos, Storgatan 41 i Malå. Restaurang SM 
har under 2019 ansökt om ett ytterligare, nytt serveringstillstånd. I sam-
band med ansökan kom det till handläggarens kännedom att en av per-
sonerna med betydande inflytande i företaget har begått en lagöverträ-
delse. Detta medförde att nämnden bedömde att sökanden inte längre 
uppfyller kraven enligt alkohollagen 8 kap 12 §, och därför avslog ansö-
kan om nytt serveringstillstånd. Beslutet är överklagat till Förvaltnings-
rätten. 
När ny information tillkommer angående lämplighet för serveringstill-
stånd bör befintliga tillstånd ses över.

Olika villkor gäller för beviljande av nya serveringstillstånd och återkal-
lande av gamla. I regeringens proposition till den nuvarande alkoholla-
gen, 2009/10:125, står det att en återkallelse är en synnerligen ingri-
pande åtgärd och bör förekomma endast i de allvarligaste fallen. Erin-
ran och varning ska vara ett förstahandsalternativ vid överträdelser av 
lagen. Varning bör komma ifråga vid överträdelser som är allvarliga, 
dock inte i sådan grad att återkallelse ter sig nödvändig. Det kan röra 
sig om brister i ekonomiskt hänseende eller personlig lämplighet. Ge-
nom erinran eller varning ger man tillståndshavaren möjlighet att rätta 
till påtalade missförhållanden för att undgå återkallelse. 

Omsorgsnämndens beslut att den tidigare nämnda lagöverträdelsen 
medför att företaget inte uppfyller kraven för nytt alkoholtillstånd enligt 
alkohollagen är överklagat. Utredning om eventuell åtgärd angående 
det befintliga alkoholtillståndet inleds om Förvaltningsrätten fastställer 
nämndens beslut.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 38/19
Se omsorgsnämndens protokoll § 43/19
Se Agnes Ljungs tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Agnes Ljungf

Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Informationen noteras.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Johnny Holmkvist, John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2019.37/75

Övningskörning i öppenvårdens regi

Omsorgsnämnden beslutade 2018-04-11, § 30/18, att notera informat-
ionen om övningskörning för ensamkommande barn. Verksamhetsche-
fen för EKB, Johnny Holmkvist, informerade då om att hans verksamhet 
påbörjat övningskörning för bilkörkort i syfte att ge ungdomarna i verk-
samheten samma förutsättningar som andra ungdomar i Malå som har 
vårdnadshavare med resurser för att fungera som privata handledare 
vid övningskörning. De direktiv som tagits fram inför starten av övnings-
körningen har följts.

Det stöd som i dagsläget finns för övningskörning utgår främst från Öp-
penvårdens enhet Fyren/18+.  Det har blivit en naturlig utveckling uti-
från att Johnny Holmkvist även är verksamhetsansvarig för Öppenvår-
den, samt att både personal på EKB-boende som fungerat som handle-
dare slutat eller bytt anställning till Fyren/18+ och ungdomar har flyttat 
ut från EKB-boende och nu får stöd från Fyren/18+.

Övningskörningen har på senare tid blivit kontrollerad av Transportsty-
relsen. De har godkänt fortsatt verksamhet med ett tilläggskrav, att öv-
ningskörningen skall bedrivas parallellt med utbildning på en trafikskola. 
Det innebär att det ställs krav på att individen, förutom att de redan 
framtagna direktiven följs, är inskriven och har påbörjat utbildning på en 
trafikskola. 

Öppenvårdens enhet Fyren/18+ är individuellt behovsprövad och insat-
ser beviljas via socialtjänsten i Malå. Fyren/18+ vänder sig till invånare i 
Malå Kommun upp till 30 år.

Utifrån denna utveckling så är det rimligt att möjligheten för vägledning 
till bilkörkort samt tillgång till handledare för övningskörning, under för-
utsättning att alla sedan tidigare fastställda direktiv/krav, samt att den 
individuellt behovsprövade insatsen beviljats av socialtjänsten, ska 
kunna erbjudas till alla invånare i Malå Kommun upp till 30 år. 

Syftet är att underlätta för de invånare i Malå kommun upp till 30 år med 
vårdnadshavare som inte har resurser för att kunna fungera som hand-
ledare för att de till exempel saknar körkort och/eller tillgång till bil.

Öppenvårdens resurser för att verkställa beviljade insatser för övnings-
körning styrs av tillgänglighet på handledare, schemalagd arbetstid, 
tidsutrymme gentemot övrig verksamhet samt tillgång på bil. Ingen bil i 
verksamheten är avsatt enbart för övningskörning. Detta kan innebära 
en kötid för övningskörning om efterfrågan blir större än tillgången på 
tillgänglig handledare.



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Johnny Holmkvist, John Olsson

Utdragsbestyrkande

Utifrån förändrade förutsättningar så har möjligheten till övningskörning 
för ensamkommande barn, utökats till att även omfatta individer skrivna 
i Malå kommun upp till 30 år. Vid all övningskörning ska samtliga direk-
tiv/krav vara uppfyllda, insatsen med övningskörning ska vara beviljad 
av socialtjänsten utifrån individuell behovsprövning samt att resurserna 
inom Öppenvården styr möjligheterna för att erbjuda övningskörning.

Malå är ett litet samhälle som brottas med framtida kompetensförsörj-
ning. Om individer under 30 år och som är skrivna i Malå kommun samt 
saknar eget nätverk som kan fungera som handledare för övningskör-
ning, får stöd för att förvärva ett bilkörkort, så kan det anses göra fler in-
vånare anställningsbara och ligga i linje med kommunfullmäktiges styr-
kort.

Omsorgsnämnden diskuterar frågan. När nämnden tidigare var positiv 
till att verksamheten erbjöd övningskörning för ensamkommande barn 
var det ekonomiska stödet från Migrationsverket på en mycket högre 
nivå. Idag behöver nämnden se över alla utgifter. Att erbjuda övnings-
körning är inte en lagstadgad verksamhet som nämnden ska bedriva. 
Därför väljer nämnden att avsluta verksamheten med omedelbar ver-
kan. De ungdomar som redan påbörjat övningskörning ges möjlighet att 
slutföra sin utbildning, dock längst till 2019-12-31.

BESLUTSUNDERLAG

Se Johnny Holmkvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Övningskörning i öppenvårdens regi upphör. De ung-
domar som redan påbörjat övningskörning får fortsätta, dock längst till 
2019-12-31.

BESLUT

- Övningskörning i öppenvårdens regi upphör.

- De ungdomar som redan påbörjat övningskörning får fortsätta, dock 
längst till 2019-12-31.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Oksana Renström

Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2019.43/73

Patientsäkerhetsberättelse 2018

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 in-
landskommuner i Västerbottens inland. Detta görs för att jämföra kom-
munernas kvalitet och om möjligt dra nytta av goda resultat. I MAS-nät-
verket samarbetar kommunerna för att förbättra kvaliteten i kommuner-
nas hälso- och sjukvård.

Under 2018 har man inom Malå kommuns äldreomsorg arbetat med att:
öka användandet av kvalitetsregistret Senior Alert
minska den ofrivilliga nattfastan samt arbeta aktivt med 
nutritionsfrågor
förbättra kvalitén på avvikelseutredningar
förbättra följsamheten av basala hygienrutiner och klädrutiner

Förbättringar har skett på flera områden, men det finns fortfarande en 
del brister. Arbetet med att höja kvalitén på vården fortsätter under 
2019, bland annat genom att man infört kvalitetsråd där man följer upp 
målen varje kvartal.

BESLUTSUNDERLAG

Se Oksana Renströms tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år 2018 
godkänns.

BESLUT

- Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år 2018 godkänns.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Oksana Renström, John Olsson, chefer 
äldreomsorg

Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2019.44/73

Lokala värdighetsgarantier för äldre- och handikappomsorgen i Malå 
kommun                                                                                               

Omsorgsnämnden antog 2012-10-24, § 60/12, lokala värdighetsgaran-
tier för särskilda boenden i Malå kommun. Sedan dokumentet antogs 
har vissa förändringar i kommunens organisation och regler för kla-
gomålshantering skett.

Dokumentets garantier omfattar nu även de som bor i eget boende, och 
de som får hjälp med stöd av LSS. I rubriken har därför ”särskilt bo-
ende” ändrats till ”äldre- och handikappomsorg”.

Klagomål ska sedan 2018-01-01 inte längre lämnas till MAS eller om-
sorgschef, utan till chef för verksamheten i första hand. Det sista stycket 
har därför ändrats motsvarande.

I övrigt har inga ändringar gjorts i texten i dokumentet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Oksana Renströms tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Lokala värdighetsgarantier inom äldre- och 
handikappomsorgen i Malå kommun” antas. ”Lokala värdighetsgarantier 
för Malå kommuns särskilda boenden” upphör att gälla. 

BESLUT

- Lokala värdighetsgarantier inom äldre- och handikappomsorgen i Malå 
kommun” antas.

-  ”Lokala värdighetsgarantier för Malå kommuns särskilda boenden” 
upphör att gälla.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2019.45/73

Uppföljning Vimpol

Vimpol är ett planeringssystem för genomförande och uppföljning av bi-
ståndsbeslut. Omsorgsavdelningen köpte in systemet under hösten 
2017, och omsorgsnämnden beslutade 2017-10-25, § 104/17, att åter-
rapportering om hur systemet fungerar ska ske vid varje tertialrapport.

Systemet är infört på alla boenden i kommunen samt inom hemtjänsten. 
Systemet fungerar bra, både administratörer, chefer 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.

Då systemet är infört i alla verksamheter och överlag fungerar bra, finns 
inget behov av att följa upp implementeringen vid varje tertialrapport. 
De problem som uppstår eller de förändringar som behöver göras löses 
på verksamhetsnivå. 

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande
Se omsorgsnämndens protokoll § 104/17

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras. Uppföljning av systemet 
Vimpol i omsorgsnämnden avslutas.

BESLUT

- Informationen noteras. 

- Uppföljning av systemet Vimpol i omsorgsnämnden avslutas.

-----
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§ 58 Dnr 2019.46/75

Uppföljning av verksamhetens kvalitet 2019-01-01 – 2019-04-30 individ- 
och familjeomsorgen                                                                                 

I IFO’s ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att 
verksamhetens kvalitet ska följas upp tre gånger per år.

I uppföljningen för perioden 2019-01-01 – 2019-04-30 har följande 
områden följts upp:

Riskanalyser.
Överklaganden.
Kvalitetsavvikelser och missförhållanden.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jeanette Hallin

Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2019.47/75

Revidering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete individ-
och familjeomsorgen                                                                             

Gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom individ- 
och familjeomsorgen antogs av omsorgsnämnden 2016-02-25. 

Socialtjänsten är enligt SOSFS 2011:9 skyldiga att klargöra vilken verk-
samhet man bedriver och göra en kartläggning vilka krav och mål som 
gäller för respektive verksamhet.

Efter att ha arbetat med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsar-
bete inom IFO sedan 2016 så är bedömningen att antalet kvalitetsupp-
följning är för många (varje delårsrapport samt kvalitetsrapport) och att 
det istället räcker med kvalitetsrapporten i början av året. Vid händelser 
under året som kan vara av särskilt intresse för nämnden sker informat-
ion löpande. 

Övriga ändringar som gjorts i dokumentet är förändringar som skett i 
organisationen, ansvar för uppföljning och vilka metoder och verktyg 
som IFO arbetar med. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete indi-
vid- och familjeomsorg antas.

BESLUT

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete individ- och familje-
omsorg antas.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf, John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2019.36/73

Utredning av möjligheter till biståndsbedömt trygghetsboende

En ny lag som ger kommuner möjlighet att starta biståndsbedömda 
trygghetsboenden för äldre personer trädde i kraft 2019-04-02. Änd-
ringen i socialtjänstlagen finns i 5 kap 5 § och säger:

”Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre männi-
skor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkom-
lig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.”

Omsorgsavdelningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ut-
reda om denna boendeform kan vara aktuell för Malå kommun som ett 
alternativ till hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet.

I det allvarliga ekonomiska läge omsorgsnämnden befinner sig i, där vi 
inför budget 2020 måste se över våra lagstadgade verksamheters om-
fattning, finns inget utrymme för att starta nya, frivilliga, kostnadsdri-
vande verksamheter.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges protokoll § 89/19
Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Omsorgsavdelningen ska inte arbeta för att starta bi-
ståndsbedömt trygghetsboende i Malå kommun.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Omsorgsavdelningen ska inte arbeta för att starta biståndsbedömt 
trygghetsboende i Malå kommun.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2019.41/04

Ansvarsgranskning 2018 - kommunrevisionen

Revisionsfirman PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 
genomfört årlig granskning av kommunstyrelse och nämnder. 

Revisorerna gör bedömningen att omsorgsnämnden skött sitt åtagande 
till övervägande del när det gäller ändamålsenlighet och intern kontroll, 
men inte när det gäller ekonomi då nämndens underskott blev 3,4 mil-
joner kronor.

Revisorerna påpekar som en brist att nämnden inte har beslutat om 
budgetäskande 2019, utan bara informerats i efterhand.

Samtliga nytillträdda nämnder och styrelser uppmanas att vid signal om 
bristande måluppfyllelse vidta aktiva åtgärder för att förbättra målupp-
fyllelse för verksamhet och ekonomi.

När det gäller bristen att nämnden inte beslutat om budgetäskande kom 
revisionsrapporten först efter att budgetäskande för 2020 lämnats in. 
Det är kort om tid mellan att budgetberedningens förslag till ramar är 
beslutade och budgetäskandet ska lämnas in. Inför nästa år ska om-
sorgsavdelningen sträva efter att budgetäskande (prioriteringar till bud-
get 2021) läggs fram för beslut av omsorgsnämnden innan det lämnas 
till budgetberedningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Ärenden om prioriteringsordning inför budgetbered-
ning ska tas upp i omsorgsnämnden för beslut i framtiden. 

BESLUT

- Ärenden om prioriteringsordning inför budgetberedning ska tas upp i 
omsorgsnämnden för beslut i framtiden. 

-----
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§ 62 Dnr 2019.35/70

Delgivningar 2019-05-22

Malå/Norsjö miljö- och     Uppföljning av föreläggande med beslut 
byggnämnd om att ärendet avslutas - Kompassen

Kommunfullmäktige Kf § 75/19 - Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktige Kf § 84/19 - Budget 2020 - Preliminära 
(tekniska) budgetramar 2020

Kommunfullmäktige Kf § 85/19 - Budget 2020 - Budgetförut-
sättningar 2020

Kommunfullmäktige Kf § 99/19 - Fastställande av riktlinjer för 
serveringstillstånd enligt alkohollagen

Kommunfullmäktige Kf § 100/19 Antagande av tillsynsplan en-
ligt alkohollagen för Malå kommun

Kommunfullmäktige Kf § 101/19 - Mottagande av ensamkom-
mande barn efter 2019

Kommunfullmäktige Kf § 102/19 - Gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyr-
ning i socialtjänstens verksamheter - Sve-
riges kommuner och landsting (SKL)

Kommunfullmäktige Kf § 103/19 - Länsgemensam analys och 
handlingsplan för riktade insatser rörande 
psykisk hälsa 2018, Västerbottens län - 
Region Västerbotten

Malå/Norsjö miljö- och Uppföljning av föreläggande med beslut 
byggnämnd om att ärendet avslutas - Furugården

Malå/Norsjö miljö- och Kontrollrapport – Hemtjänsten
byggnämnd

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Redovisningen av delgivningarna godkänns
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BESLUT

- Redovisningen av delgivningarna godkänns.

-----
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§ 63

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 om-
sorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däre-
mot kan omsorgsnämnden om man vill återkalla lämnad delegation.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sekretessärenden
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-05-22

Plats och tid Jupiter, kl 9.00 - 13.30

Ajournering Fika 9.45 - 10.00, bensträckare 11.25 - 11.30, lunch 12.00 - 12.30

Beslutande Siv Stenberg (V)
Anna-Stina Bergström (V) för Kim Bergström (V)
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Alex Carreño (S)
Erik Fängström (L) för Siv Johansson (L)
Jill Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML), §§ 64-66

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Angelica Mörtzell, §§ 64-65
Mia Björklund, §§ 66-67

Utses att justera Erik Fängström, ersättare Anna-Stina Bergström

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen onsdag den 29 maj 2019, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 64-67
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Erik Fängström

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-22

Anslag sätts upp 2019-05-29 Anslag tas ner 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Kommunförvaltningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande


