MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

Plats och tid
Plats och tid

Kommunförvaltningen, sammanträdesrum Jupiter, kl. 09.00-14.00

Ajournering

09:40-10:00 Fika
12:00-13:00 Lunch

Beslutande

Siv Stenberg (V)
Anna-Stina Bergström (V) ersätter Kim Bergström (V)
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Monica Örnberg (S) ersätter Alex Carreño (S)
Siv Johansson (L)
Jill Johansson (ML) ersätter Fred Cederlund (ML)

Ledamöter

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare

Lena Nyström (V)

Tjänstepersoner

John Olsson, omsorgschef
Nina Olofsdotter, sekreterare
Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska § 104
Agnes Ljung, alkoholhandläggare § 105
Jeanette Hallin, 1:e socialsekreterare § 106
Annika Johansson, ekonomiadministratör § 108

Utses att justera

Siv Johansson (L), ersättare Britt-Marie Sellman (S)

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen onsdag den 18 december 2019, kl. 11:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

103-114

Nina Olofsdotter
Ordförande

Siv Stenberg (V)
Justerande

Siv Johansson (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Anslag sätts upp

2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2020-01-09

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

Blad nr

§ 103
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Dagordningen fastställs med följande ändringar;
Tillägg: Kurser och konferenser, fastställande av sammanträdesdagar
2020.
BESLUT
-

Dagordningen fastställs med följande ändringar, tillägg;
- Kurser och konferenser
- Fastställande av sammanträdesdagar 2020.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

§ 104

Blad nr

Dnr 2019.82/73

Anmälan enligt Lex Maria
Brister i samarbetsrutiner vid palliativ vård.
Information om ett patientfall.
Utredningen och anmälan till IVO enligt Lex Maria.
BESLUTSUNDERLAG
Se Oksana Renströms tjänsteutlåtande 2019-11-28.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Informationen noteras.
BESLUT
-

Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Oksana Renström

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

§ 105

Blad nr

Dnr 2019.42/79

Omprövning av befintligt serveringstillstånd till allmänheten
Restaurang SM har sedan 2017-09-20 ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten på Byblos, Storgatan 41 i Malå.
Restaurang SM har under 2019 ansökt om ytterligare ett
serveringstillstånd. I samband med ansökan kom det till handläggarens
kännedom att en person med betydande inflytande i företaget är dömd
för brott som medförde att ansökan om nytt stadigvarande
serveringstillstånd avslogs (ON § 38/19). När nya uppgifter kommer
fram ska omprövning av befintliga serveringstillstånd ske. Utredningen
inleddes på uppdrag av Omsorgsnämnden, beslut 2019-05-22 § 53.
Om det brott som begåtts kan påverka den personliga lämpligheten så
kan en återkallelse ske utan föregående varning. En erineran och
varning ska vara ett förstahandsalternativ vid överträdelse av lagen.
Sedan serveringstillståndet beviljades har ingen erinran, varning och
inga klagomål har registrerats på serveringsstället. Med hänsyn till
ovanstående anser handläggaren att en återkallelse är en allt för
ingripande åtgärd och en varning ska utfärdas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Agnes Ljungs tjänsteutlåtande 2019-12-02.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Utfärda en varning till Restaurang SM.
BESLUT
-

Utfärda en varning till Restaurang SM.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Agnes Ljung, Jörgen Frisk (ombud)

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

§ 106

Blad nr

Dnr 2019.81/75

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomisk bistånd 2020-2022
Rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen ska alltid
prövas individuellt. Socialstyrelsen har gett ut boken Ekonomiskt
bistånd som är ett stöd för rättstillämpning och handläggning av
ärenden i den kommunala socialtjänsten. Detta är dock bara
allmänna råd varvid det är viktigt att det även finns lokala riktlinjer
och normer som handläggarna av ekonomiskt bistånd kan luta sig
emot för att bedömningen av den enskildes rätt till bistånd ska bli
objektiv.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande 2019-11-28.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Upprättat förslag på Vägledande
bestämmelser/riktlinjer för ekonomisk bistånd 2020-2022 fastställs.
BESLUT
-

Upprättat förslag på Vägledande bestämmelser/riktlinjer för
ekonomisk bistånd 2020-2022 fastställs.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Jeanette Hallin

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

§ 107

Blad nr

Dnr 2019.83/04

Ekonomisk redovisning januari-november 2019
Utifrån de stora ekonomiska utmaningar omsorgsavdelningen haft
under flera år, har en rad åtgärder genomförts för att nå budgetbalans
för avdelningens verksamhetsområden.
Omsorgens budgeterade verksamheter visar för perioden 2019-01-01–
2019-11-30 ett totalt underskott på ca 650 tkr. Detta är en stor
förbättring jämfört med föregående år då bokslutet visade på ett
underskott på 1 434 tkr. Underskottet har alltså än så länge halverats
jämfört med föregående år. Till detta har vi även effektiviserat bort
kostnader för löneökningar på ca 1 500 tkr samt en indexuppräkning för
kostnader på ca 2 %.
EKB där en 0 budget ligger visar på ett underskott på 2 700 tkr Denna
siffra är dock hög jämfört med det resultat som kommer redovisas i
årsbokslutet. Vi har ej fått intäkter för ungdomar som går i
gymnasieskola och erhåller CSN medel perioden juli-december. Den
uppskattade intäkten är 1 000 tkr-1 500 tkr.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande 2019-12-03.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Redovisningen godkänns.
BESLUT
-

Redovisningen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

§ 108

Blad nr

Dnr 2019.80/04

Fastställande av omsorgsnämndens internbudget 2020
Totalbudget för omsorgsavdelningen 2020 ligger på 82 967 tkr. Det är
en ramökning med 437 tkr från föregående år. Den ramökningen täcker
ca en tredjedel av löneökningarna för 2020. Förutom detta sparbeting
på ca 1 000 tkr för verksamheterna så har vi årliga
kostnadsuppräkningar som skall effektiviseras bort. Vi kommer från
2020-01-01 även bära en kostnad för stödfunktionerna, IT, löner,
ekonomi och växel på 3 100 tkr.
I omsorgsnämnden 2019-09-18 § 75, lyftes tilldelad budgetram för
nämndens verksamheter, och detta ärende fastställer nämndens
internbudget 2020.
Den stora förändring som gjorts inför budget 2020 är att 3 100 tkr
omfördelats från äldreomsorgen till kommun och nämndsverksamhet för
att täcka kostnaderna för stödfunktionerna, IT, löner, ekonomi och
växel. Denna omfördelning ska finansieras inom äldreomsorgen genom
stängning av en avdelning på Furugården samt fortsatta
effektiviseringsåtgärder 2020.
Kommentar på sammanträdet:
Ökningen av den interna administrativa kostnaden för stödfunktionerna
har under hösten ökat från 2 400 tkr till 3 100 tkr. Nämnden känner inte
att de fått konkret svar från ekonomiavdelningen/budgetberedningen av
vad den ökade kostnaden beror på. Nämnden har inte heller hunnit hitta
lösningar om hur den extra kostnaden ska finansieras inom ramen för
nämndens verksamheter.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjästeutlåtande 2019-11-28.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Internbudget för omsorgsnämndens
verksamhetsområde år 2020 fastställs.
BESLUT
-

Internbudget för omsorgsnämndens verksamhetsområde år 2020
fastställs.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, enhetschefer, ekonomi, KS

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

§ 109

Blad nr

Dnr 2019.66/73

Uppföljning av nedläggning av en avdelning på Furugården
Omsorgsnämnden beslutade 2019-05-22 § 51 att införa
beläggningsstopp på Furugården och att avveckla avdelningen så snart
det var möjligt. Beslutet om nedläggning av en avdelning på
Furugården fattades för att möta ökade kostnader för stödfunktioner för
omsorgsavdelningen. Arbetet med avvecklingen följdes även upp i
nämnden 2019-09-18 § 83.
Den övre våningen på Furugårdens särskilda boende har i dagsläget
stängt. Alla hyresgäster har flyttat till lediga lägenheter på nedre plan.
Bemanningen minskar för verksamheten från 2019-12-02 med 3 ÅA.
Kvarvarande avdelning kommer på grund av de få boendeplatserna
behöva en högre grundbemanning än vi har i budget på övriga
boenden. Detta för att undvika en stor del ensamarbete.
Bemanningen kommer dock ses över efter det vi kunnat utvärdera
utfallet av den nya bemanningen.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande 2019-11-28.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Informationen noteras.
BESLUT
-

Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

§ 110

Blad nr

Dnr 2019.50/13

Omvandling av hem för vård och boende (HVB) till stödboende
2019-05-22 § 52 Beslutades att omsorgen skulle se över möjligheterna
att omvandla kompassen till ett stödboende under hösten 2019. Detta
för att få ner kostnaderna för bemanning, vilka genererar stora
minusresultat för omsorgens totalbudget.
Sedan beslut fattades har chefen för HVB och öppenvårdsverksamheten sagt upp sig med sista anställningsdag 2019-10-20 och
sista arbetsdag 2019-10-11. Patrick Ström har rekryterats från
integrationsenheten för att i samråd med omsorgschef driva den
löpande verksamheten. Detta med start 2019-12-01.
I dagsläget finns 7 boendehandledare i schemat på kompassen. 201912-01 minskar personalstyrkan till 5 boendehandledare. I anslutning till
den förändringen kommer vi att fortsätta översynen av bemanningen på
kompassen. Målet är att gå ner på 3 boendehandledare så fort som
möjligt.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande 2019-11-28.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (S): Informationen noteras. Uppföljning av avvecklingen
av verksamheten sker i första nämnden 2020.
BESLUT
-

Informationen noteras.

-

Uppföljning av avvecklingen av verksamheten sker i första nämnden
2020.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

§ 111

Blad nr

Dnr 2019.77/01

Sammanträdesdagar 2020
Ärendet togs upp i omsorgsnämnden 2019-10-30 § 94. Sedan beslutet
fastställdes så har det upptäckts att nämndens första sammanträde
krockar med Kickoff-dagarna för 2021 budgetarbete. Därför föreslås att
nämnden sammanträder enligt nedan.
Omsorgsnämndens sammanträdesdagar planeras för att passa in i
Malå kommuns budget- och planeringsprocess, och möta omsorgsavdelningens behov av politisk ledning.
Omsorgsnämnden föreslås ha sammanträdesdagar den:
24 februari
1 april
20 maj
23 september
4 november
16 december
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2020
antas. Tidigare beslut 2019-10-30 § 94 upphör att gälla.
BESLUT
-

Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2020 antas. Tidigare
beslut 2019-10-30 § 94 upphör att gälla.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, ledamöter, KS

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

Blad nr

§ 112
Kurser och konferenser
Nämndsledamöter efterfrågar utbildning i sekretess.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): 1:e socialsekreteraren får i uppdrag att hålla en
internutbildning med nämndens ledamöter i sekretess vid nästa nämnd.
BESLUT
-

1:e socialsekreteraren får i uppdrag att hålla en internutbildning med
nämndens ledamöter i sekretess vid nästa nämnd.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Jeanette Hallin

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

§ 113

Blad nr

Dnr 2019.79/70

Delgivningar 2019-12-11
Kommunfullmäktige

Kf § 136/19 – Ny politisk
organisation

Kommunfullmäktige

Kf § 140/19 – Utredning av
möjligheter till biståndsbedömt
trygghetsboende

Kommunfullmäktige

Kf § 141/19 – Delårsrapport,
januari – augusti 2019, Malå
kommun

Kommunfullmäktige

Kf § 142/19 – Fastställande av
styrprinciper för budget- och
uppföljningsprocessen i Malå
kommun

Kommunfullmäktige

Kf § 144/19 – Antagande av
taxor för hemvård i Malå
kommun

Kommunfullmäktige

Kf § 145/19- Fastställande av
kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar år 2020

Marie Önnerlöv Näslund

Svar på meddelande från IVO

Siv Stenberg

Intern anmälan Lex Sarah

Kommunstyrelsen

Ks § 147/19 - Fastställande av
samverkansavtal samt
medborgarlöfte 2020 - 2022
Malå kommun och Polisen

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Redovisningen av delgivningarna godkänns.
BESLUT
-

Redovisningen av delgivningarna godkänns.

----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

2019-12-11

Sammanträdesdatum

Blad nr

§ 114
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
Siv Stenberg (V): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
BESLUT
-

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sekretessärenden

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Plats och tid

Kommunförvaltningen, sammanträdesrum Jupiter, kl 09.00-14.00

Beslutande

Siv Stenberg (V)
Anna-Stina Bergström (V) ersätter Kim Bergström (V)
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Monica Örnberg (S) ersätter Alex Carreño (S)
Siv Johansson (L)
Jill Johansson (ML) ersätter Fred Cederlund (ML)

Ledamöter

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare

Lena Nyström (V)

Tjänstepersoner

John Olsson, omsorgschef
Nina Olofsdotter, sekreterare
Stefan Lundgren, socialsekreterare §§ 115-118
Angelica Mörtzell, socialsekreterare § 119

Utses att justera

Siv Johansson (L), ersättare Britt-Marie Sellman (S)

Justeringens plats och tid

Omsorgsavdelningen onsdag den 18 december 2019, kl. 11:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

115-119

Nina Olofsdotter
Ordförande

Siv Stenberg (V)
Justerande

Siv Johansson (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Anslag sätts upp

2019-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Sekretess enligt kap 26 § 1 Offentlighet- och
sekretsslagen
Ingela Westerlund Svahn, nämndssekreterare

2020-01-09

