MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

1

2018-09-19

Plats och tid

Jupiter, kl 08.00 - 14.00

Ajournering

Studiebesök öppenvårdsenheten kl 08.00 - 09.20, bensträckare 10.00 10.10, lunch 11.50 - 13.00

Beslutande

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

Ledamöter

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare

Kurt-Lennart Öman (S)
Kim Bergström (V)

Tjänstemän

John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Jeanette Hallin, 1:e socialsekreterare, §§ 74-75
Johnny Holmkvist, verksamhetsansvarig EKB, §§ 76, 80
Marie Önnerlöv Näslund, § 77

Utses att justera

Erik Fängström, ersättare Monica Örnberg.

Justeringens plats och tid

Omsorgsavdelningen, 2018-09-24, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

73-83

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Ylva Olofsson
Justerande

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

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Anslag sätts upp

2018-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, omsorgsnämndens arkiv

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2018-10-16

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19

Blad nr

2

§ 73
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 74

Blad nr

3

Dnr 2018.47/75

Kvalitetsuppföljning IFO
I individ- och familjeomsorgens (IFO’s) ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete framgår att verksamhetens kvalitet ska följas upp tre
gånger per år.
I uppföljningen för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31 har följande
områden följts upp:
 Riskanalyser.
 Överklaganden.
 Kvalitetsavvikelser och missförhållanden.
Ingen riskanalys har gjorts under perioden. Under perioden har det inkommit fyra överklaganden gällande ekonomiskt bistånd och en överklagan gällande övrigt bistånd vuxen. Av dessa fick fyra avslag gällande
sin överklagan av Förvaltningsrätten (vilket innebär att socialtjänsten
gjort rätt bedömning) och en överklagan avvisades då den inkommit
försent. Inga avvikelser eller missförhållanden har anmälts. Inspektionen för Vård och Omsorg har haft en tillsyn hos socialtjänsten,
ärendet var under utredning under perioden. (Redovisas i eget ärende.)
BESLUTSUNDERLAG
Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Jeanette Hallin

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 75

Blad nr

4

Dnr 2018.48/75

Redovisning av IVOs beslut i tillsynsärende
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har utfört tillsyn av socialtjänstens handläggning i ett personärende.
IVO har fattat beslut i ärendet och gjort bedömningen att omsorgsnämnden brustit i handläggningen gällande omplaceringen av ett ensamkommande barn då nämnden:
 Inte handlagt den enskildes ansökan om fortsatt placering på
HVB.
 Inte gett den enskilde möjlighet att överklaga beslutet om
omplacering.
 Inte dokumenterat om den enskilde samtyckt till omplaceringen.
Socialtjänsten har efter IVOs bedömning uppdaterat sina rutiner för
dokumentation och handläggning av liknande ärenden.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras
BESLUT
- Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Jeanette Hallin

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19

Blad nr

5

§ 76
Lägesrapport öppenvårdsenheten
Omsorgsnämnden gör studiebesök på öppenvårdsenheten. Johnny
Holmkvist, chef för öppenvårdsenheten, informerar om verksamheten.
Öppenvårdsenheten startade 1 januari 2018. Här finns en
samlingslokal, samt 7,8 tjänster som arbetar med öppenvård: bostöd,
stöd till ensamkommande ungdomar över 18 år, umgängesstöd,
föräldrastöd och familjebehandling. I dagsläget har man 57 öppna
ärenden (ett ärende kan röra en person eller en hel familj).
Verksamheten bildades för att få samverkansvinster - tidigare var
personalen utspridd på flera olika verksamheter. Målsättningen var
också att genom en samordnad förebyggande verksamhet kunna
minska behovet av konsulter för familjebehandling och umgängesstöd
samt placeringar av barn i familjehem och hem för vård av barn (HVB).
Siffror som tagits fram av individ- och familjeomsorgen visar att hittills
under 2018 har man kunnat ge stöd via öppenvårdsenheten i 16
barnärenden som annars krävt insatser utanför den kommunala
verksamheten (konsulter och placeringar). Med utgångspunkt i vanliga
kostnader för sådana tjänster beräknar man att omsorgsnämnden
genom öppenvårdsenheten kunnat undvika kostnader på ca 6 720 000
kr, och undvikit mycket lidande för barnen och deras familjer.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

6

2018-09-19
§ 77
Uppföljning av nya rutiner för utskrivningsklara patienter
Marie Önnerlöv Näslund, hemvårdsansvarig, informerar.

Den 1:a januari 2018 trädde en ny lag (2017:612) om Samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den nya lagen ersatte
den tidigare betalningsansvarslagen och kräver nya arbetssätt för både
slutenvård, primärvård och kommun. Patienten ska kunna gå hem trygg
och säker inom tre dagar from att slutenvårdsläkaren har bedömt patienten som utskrivningsklar. Detta gäller alla dagar i veckan, även helger och röda dagar. I Västerbotten tillämpas den nya lagen från och
med 2018-04-03.
Detta ställer krav på kommunen att ha biståndshandläggare för socialtjänslagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller enhetschef/planerare i tjänst alla dagar för kvittering och svar på meddelanden i systemet Prator om inskrivning, utskrivningsklar och utskrivning. Kommunens ansvarige ska skicka meddelande ”kommunklar” samt planera insatser så att en vårdtagare kan
komma hem från sjukhus/sjukstuga alla dagar i veckan. I Malå finns
ingen biståndshandläggare, enhetschef eller planerare med behörighet
som jobbar helger och lördagar.
Dessutom krävs att det finns sjuksköterska eller annan personal som är
legitimerad enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) tillgänglig för kvittering och svar på inskrivning, utskrivningsklar och utskrivningsmeddelanden för både ordinärt och särskilt boende. I Malå har kommunen
genom samverkan med Landstinget ingen sjuksköterska i tjänst under
helger och röda dagar.
Den lösning vi valt i Malå innebär att administratörer för Poolen har fått
förlängd beredskap med 1 timme på helger/röda dagar, samt behörighet att utföra arbetsuppgifterna i Prator. Kommunens anställda sjuksköterskor har fått aktiv tjänst en timme lördag/söndag, med en ersättning motsvarande en övertidstimme.
Kommunens kostnader blir för sjuksköterskor 500 kr/timme och pooladmin 400 kr/timme. Under perioden har det inträffat 6 händelser under
helger/röda dagar som vi behövt kvittera i Prator. Kostnaden för att en
patient ska stanna kvar i landstingets vård efter att hen blivit
utskrivningsklar är 7 100 kr/dygn. Detta inträffade en gång under
perioden då patienten var utskrivningsklar en söndag, och plats fanns
tillgänglig på måndagen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19

Blad nr

7

Kommunen ska se över avtalet med landstinget. Kanske kan landstingets personal även administrera HSL-arbetsuppgifterna i Prator på
helgerna.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 78

Blad nr

8

Dnr 2018.41/73

Matdistribution utifrån biståndsbeslut (SoL)
John Olsson, omsorgschef, informerar: Det finns en otydlighet kring vad
som gäller vid distribution av mat via hemtjänsten. I dagsläget hämtar
hemtjänsten matlådor från olika leverantörer och levererar till brukare.
Mat som levereras av omsorgen ska vara lika för alla. Det finns i Malå
ett tillagningskök (Grytan) varifrån mat levereras till brukare inom äldreomsorgen. I det fall beslut fattas att all mat skall levereras från kommunens eget tillagningskök, säkerställs en likvärdig service för brukarna.
Utöver detta underlättas hemtjänstens arbete utifrån de samordningsvinster som finns då all mat hämtas från samma leverantör.
Malå kommuns personal ska därför inte leverera mat från andra leverantörer än kommunens eget tillagningskök.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Matdistrubution utifrån biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) tillgodoses via kommunens tillagningskök.
BESLUT
- Matdistrubution utifrån biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)
tillgodoses via kommunens tillagningskök.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Marie Önnerlöv Näslund,
Eva Oskarsson, Marie Hedström, Ulrika
Bergstedt, Ulrika Grensell

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 79

Blad nr

9

Dnr 2018.42/73

Utredning av Hemtjänstverksamhetens utformning
I dagsläget är hemtjänstens verksamhetsområde integrerat i
verksamheterna för särskilt boende. Bedömningen är att detta för med
sig ett antal problem.
-

Den ekonomiska uppföljningen av kostnader försvåras då
personalresurser inom de olika verksamhetsområdena inte har ett
fast kostnadställe. Detta leder till att den ekonomiska uppföljningen
blir missvisande och det går inte på ett enkelt sätt att följa upp i vilken verksamhet resurserna använts och i vilken utsträckning. I förlängningen blir statistiken i KOLADA missvisande då informationen
ej går att rapportera på ett adekvat sätt.

-

Särskilt boende är det verksamhetsområde inom omsorgsavdelningen vars kostnadsavvikelse kontra budget är störst. Detta beror
till huvudsak på lönekostnader. För att komma till rätta med kostnader för lön behöver nyckeltalen utifrån vilka budgeteringen skett i
högre utsträckning följas. Detta försvåras då budget samt personalresurser inom hemtjänst och särskilt boende är integrerade med
varandra.

-

Uppföljning av beslutade insatser inom hemtjänst, utförd tid inom
hemtjänst samt effektivitetsnivå är i dagsläget svåröverskådlig. Med
en separat hemtjänstverksamhet blir uppföljning från biståndshandläggarens beslut till utförandet av insatsen möjlig. Vi kan då
utifrån beslutad tid följa hur många timmar personal spenderar hos
brukare, restid samt administrativ tid.

-

Ur ett brukarperspektiv så kommer verksamheten få en högre
personalkontinuitet vilket leder till ökad personkännedom för personalen som i sin tur ger en bättre utförd insats. Brukarnas integritet
värnas också till högre utsträckning då de behöver träffa färre medarbetare för att få sina behov tillgodosedda.

BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgschefen ges i uppdrag att utreda hemtjänstens verksamhetsutformning och återrapportera till nämnden i november.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
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BESLUT
- Omsorgschefen ges i uppdrag att utreda hemtjänstens verksamhetsutformning och återrapportera till nämnden i november.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 80

Blad nr

11

Dnr 2018.43/13

Asylsökande barn som fyller 18 år
Rädda barnen har inkommit med en skrivelse angående asylsökande
barn som fyller 18 år.
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.
Kommunen har blivit tilldelad ytterligare 146 827 kr av regeringens tillfälliga stöd för ensamkommande asylsökande.
I dagsläget har vi fem ungdomar som befinner sig situationen att man
under asylprocessen fyllt 18 år alternativt blivit uppskriven i ålder och
valt att bo kvar på orten. Dessa fem har på egen hand skaffat boende
och hittat familjer som tagit emot dem som inneboende. Noterbart är att
varken de familjer som tagit emot ungdomarna eller EKB verksamheten
i dagsläget har något formellt uppdrag gentemot dessa ungdomar.
Ungdomarna befinner sig naturligtvis i en svår och osäker livssituation
som påverkar deras mående och hälsotillstånd.
BESLUTSUNDERLAG
Se Johnny Holmkvists tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): De ungdomar som fyllt 18 år/blivit uppskrivna i ålder
och inte fått asyl, men väljer att bo kvar i Malå, beviljas stöd genom Fyrens 18+ verksamhet under 2018.
Siv Stenberg (V): Malå kommuns omsorgsnämnd använder 2018 års
tilldelade medel, 146 827 kr, såsom regeringen avser. Ungdomar som i
väntan på beslut har ordnat eget tillfälligt boende i Malå kommun
erhåller ett bidrag på 5 000 kr per månad som utbetalas till familjen de
bor hos. 500 kr av dessa är avsedda till ungdomens egna utgifter.
Bidraget betalas ut 1 september - 31 december 2018.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Johnny Holmkvist, Rädda Barnens
arbetsgrupp i Malå

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
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BESLUT
-

De ungdomar som fyllt 18 år/blivit uppskrivna i ålder och inte fått
asyl, men väljer att bo kvar i Malå, beviljas stöd genom Fyrens 18+
verksamhet under 2018.

-

Malå kommuns omsorgsnämnd använder 2018 års tilldelade medel,
146 827 kr, såsom regeringen avser. Ungdomar som i väntan på
beslut har ordnat eget tillfälligt boende i Malå kommun erhåller ett
bidrag på 5 000 kr per månad som utbetalas till familjen de bor hos.
500 kr av dessa är avsedda till ungdomens egna utgifter. Bidraget
betalas ut 1 september - 31 december 2018.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Johnny Holmkvist, Rädda Barnens
arbetsgrupp i Malå

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 81

Blad nr

13

Dnr 2018.45/04

Bemanning inom äldreomsorg
Den faktiska bemanningen inom särskilt boende och hemtjänst ligger
inte inom ramen för de budgeterade personalkostnaderna. Detta har lett
till ett prognostiserat underskott på 2,5 - 3 miljoner.
Verksamheten har inte planerats utifrån de ekonomiska ramarna. Det
leder till ett underskott gentemot budgeterad ram som inte går att hämta
hem på annat sätt än att bemanningen anpassas efter de ekonomiska
förutsättningar som finns.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Verksamhetens personalresurser ska schemaläggas
utifrån de nyckeltal som används vid budgetering.
BESLUT
- Verksamhetens personalresurser ska schemaläggas utifrån de
nyckeltal som används vid budgetering.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Marie Önnerlöv Näslund,
Eva Oskarsson, Marie Hedström, Ulrika
Bergstedt

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 82

Blad nr

14

Dnr 2018.40/70

Delgivningar ON 2018-09-19
Kommunstyrelsen

§ 80/18 - Godkännande av behandling av
personuppgifter inom kommunstyrelsen

Joakim Pettersson (ML)

Avsägelse av uppdrag i omsorgsnämnden

Länsstyrelsen Västerbotten Tillsyn i Malå kommun avseende
alkohollagen (201:1622), tobakslagen
(1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Förvaltningsrätten i Umeå

Dom 178-18: Avslag på överklagande om
serveringstillstånd enligt alkohollagen,
Almbo camping och flotte

Länsstyrelsen Västerbotten Fördelning av ensamkommande barn i
Västerbotten 2019

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Redovisningen av delgivningarna godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av delgivningarna godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr
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2018-09-19
§ 83

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
Omedelbar justering
1

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19

Plats och tid

Jupiter, kl 08.00 - 14.00

Ajournering

Studiebesök öppenvårdsenheten kl 08.00 - 09.20, bensträckare 10.00 10.10, lunch 11.50 - 13.00

Beslutande

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

Ledamöter

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare

Kurt-Lennart Öman (S)
Kim Bergström (V)

Tjänstemän

John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare

Utses att justera

Erik Fängström, ersättare Monica Örnberg

Justeringens plats och tid

Omsorgsavdelningen, 2018-09-19, kl 14.15

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

84 - 88

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Ylva Olofsson
Justerande

Erik Fängström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, §§ 84-88 . Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2018-09-19

Anslag sätts upp

2018-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsnämndens arkiv

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2018-10-16

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 84

Blad nr

2

Dnr 2018.44/73

Taxor för hemvård 2019
Omsorgsavdelningens kostnader för mat och hantering av mat har ökat,
och omsorgsnämndens taxor för hemvården i Malå kommun behöver
uppdateras för 2019.
För att få bättre kostnadstäckning höjs portionspriserna med 1 kr per
portion. De nya portionskostnaderna för personer som har beslut om
mat enligt SoL blir då:
Frukost 26 kr
Lunch 56 kr
Middag 46 kr
Fika 21 kr
Priserna för heldygnskost och månadsabonnemang höjs som en följd
av detta till 120 kr/dygn och 3 600 kr/månad. Portionspriset för gäster
höjs till 70 kr/portion.
Som en följd av omsorgsnämndens beslut att inte längre servera mat i
samlingslokalen vid Seniorboendet från 2019, tas möjligheten att köpa
matkuponger bort.
Som en följd av omsorgsnämndens beslut att endast distribuera mat
från kommunens tillagningskök Grytan, görs ett förtydligande i
dokumentet.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
anta Taxor för hemvården i Malå kommun att gälla från 2019-01-01.
BESLUT
- Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxor för
hemvården i Malå kommun att gälla från 2019-01-01.
----Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

3

2018-09-19
§ 85

Dnr 2018.49/04

Delårsrapport omsorgsnämnden januari - augusti 2018
Omsorgsavdelningen har tagit fram en delårsrapport för tiden januari april 2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
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.
----Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 86

Blad nr

4

Dnr 2018.46/04

Begäran om utökad investeringsbudgetram för omsorgsnämnden 2019
Kommunfullmäktige beslöt 2018-06-25, § 58/18, att tilldela omsorgsnämnden 200 000 kr i investeringsbudget för 2019.
Miklagård och Sörgården är i behov av nytt trygghetslarmsystem då
gällande avtal med leverantör upphör i september respektive december.
Vid första träff med arbetsgruppen 3/9 framkom att finansiering av upphandling saknas.
Det system som idag används på Miklagård och Sörgården är gammalt
och behöver bytas ut, samt att avtal inom kort saknas. Ny larmteknologi
via WIFI-nät och larmapp i mobiltelefon möjliggör större grad av samordning av befintliga personalgrupper. Detta då personal inom ramen
för den nya teknologin kan välja vilken eller vilka avdelningar larm mottages ifrån samt se var ens kollegor befinner sig via telefonen och tillkalla hjälp vid behov.
Vidare möjliggör det nya systemet påkoppling av tekniska tillbehör så
som tillsynskameror, läkemedelsskåp med loggfunktion, hotelllås etc.
Dessa tillbehör kan i längden både kostnadseffektivisera samt förbättra
den personliga integriteten för brukarna.
Den tilldelade investeringsbudgetramen kan vara tillräcklig för normalt
investeringsbehov hos omsorgsavdelningens många verksamheter,
men täcker inte den stora investering som krävs för ett nytt larmsystem.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämnden begär hos kommunfullmäktige om
utökad investeringsbudgetram med 700 000 kr för år 2019, för inköp av
nytt larmsystem på särskilda boenden.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Omsorgsnämnden beviljas utökad investeringsbudgetram med
700 000 kr för år 2019, för inköp av nytt larmsystem på särskilda
boenden.
----Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 87

Blad nr

5

Dnr 2018.50/04

Internbudget 2019
Omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram för 2019 på 82 530 tkr,
en minskning med 790 000 kr.
Omsorgsavdelningen har tagit fram ett förslag till internbudget. Förslaget innebär en procentuell minskning med ca 1% för samtliga verksamheter jämfört med budget 2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänstutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Internbudget 2019 för omsorgsavdelningen fastställs,
och överlämnas till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för delgivning.
BESLUT
- Internbudget 2019 för omsorgsavdelningen fastställs, och överlämnas till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för delgivning.
----Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Annika Johansson, Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19
§ 88

Blad nr

6

Dnr 2018.51/04

Hemsändningsbidrag
Vid sammanträdet 2017-10-25, § 116/17, tog omsorgsnämnden beslut
att föreslå kommunstyrelsen att ändra kommunens regler för hemsändningsbidrag så att även personer som bodde närmare än 1 km från en
livsmedelsaffär skulle kunna få mat hemlevererad, om de bedömdes ha
behov av detta enligt SoL. Detta för att frigöra hemtjänstpersonal från
att behöva handla mat åt brukare.
Kommunstyrelsen överlät åt utvecklingsavdelningen att ta fram nya
regler för hemsändningsbidrag. I det nya förslaget till regler hade möjligheten att få mat hemsänd begränsats till att enbart gälla personer
som av omsorgsavdelningens biståndshandläggare bedömts ha behov
av hemsändning. I ett remissvar påpekade dåvarande omsorgschef att
detta inte var i linje med omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 51/18, att de nya
reglerna, enligt förslaget, skulle gälla från 2018-09-01.
När de nya reglerna skulle träda i kraft upptäcktes flera brister i regelverket.
Det som skett är att det är fritt att ansöka om hemsändning för kommunens innevånare. Det är alltså inte idag så att inköp i hemtjänsten
kommer att utföras via hemsändningsbidrag. Då detta är frivilligt att ansöka om och kostar 500 kr för den enskilde (medlemsinsats till butik) så
kommer ingen med beslut om inköp att använda sig av tjänsten. Effekten av detta blir att biståndshandläggare (SoL) ska bedöma ansökningar inkomna från medborgare som inte har något med omsorgens
verksamhetsområde att göra. Det finns heller inga kriterier för handläggaren att bedöma ifall personer är berättigade till hemsändningsbidrag.
Kommunstyrelsen återsöker pengar för hemsändningsbidraget upp till
140 tkr, allt över det ska belasta konto 51014 vilket ligger inom omsorgens budget.
Som besluten idag ser ut innebär de att en arbetsuppgift och kostnad
som inte har något med omsorgen att göra belastar omsorgens verksamhet och personal.
Om kommunfullmäktige vill att även personer utan beslut om inköp med
stöd av SoL ska kunna beviljas hemsändning behöver kriterierna för att
bli beviljad hemsändning förtydligas. Om omsorgsnämnden vill att beslut om inköp med stöd av SoL ska utföras via hemsändningsbidrag
behöver nämnden fatta beslut om detta.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-09-19

Blad nr

7

BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
upphäva § 51/18 och återgå till de gamla reglerna.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva § 51/18
och återgå till de gamla reglerna.
----Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

