
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Plats och tid Jupiter, kl 09.00 – 15.00

Ajournering Fika 10.15 – 10.30, lunch 11.55 - 12.50

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

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Patrik Stenlund, chef hemtjänsten, § 90
Marie Önnerlöv Näslund, chef HSL,Tjamstangården, Poolen, § 90
Marie Hedström, chef Sörgården, Furugården, § 90
Lena Holmgren, chef LSS, § 90

Utses att justera Ylva Olofsson, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen onsdag den 6 november 2019, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 88-96
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg 

Justerande

Ylva Olofsson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-10-30

Anslag sätts upp 2019-11-06 Anslag tas ner 2019-11-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 88

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Dagordningen fastställs med tillägg av punkt:
* Utomståendes deltagande i dagens sammanträde

BESLUT

- Dagordningen fastställs med tillägg av punkt:
* Utomståendes deltagande i dagens sammanträde.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 89

Utomståendes deltagande i dagens sammanträde

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har en praktikant som går 
socionomutbildningen. IFO har framfört önskemål om att praktikanten 
ska få delta i ett beslut om fortsatt placering, i utbildningssyfte.

Vårdnadshavare är kontaktad och har gett samtycke.

Vårdnadshavare har önskat att få ta med en person som stöd.

Nämnden har rätt att besluta om utomståendes deltagande i 
sammanträdet.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Praktikant hos individ- och familjeomsorgen och 
stödperson får delta i punkt Personärende – övervägande om fortsatt 
placering.

BESLUT

-  Praktikant hos individ- och familjeomsorgen och person som stöd till 
vårdnadshavare får delta i punkt Personärende – övervägande om 
fortsatt placering.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2019.75/73

Rapport från hemvården

Nämnden har önskat att få en uppföljning av nuläget inom hemvården 
(äldreomsorgen) och LSS. Samtliga chefer har sammanställt en rapport 
för sina respektive verksamheter. I rapporten redovisas sjukskrivnings-
tal under perioden jämfört med föregående år, hur stora kostnader man 
haft för vikarier (från Poolen och andra timvikarier) samt kommentarer 
från cheferna.

Under perioden 2019-01-01 till 2019-09-30 har Poolen sålt vikarietim-
mar motsvarande 9,6 årstjänster till äldreomsorgen. Utöver det har 
verksamheten nyttjat timvikarier motsvarande 11,5 årstjänster, 53 % av 
dessa under sommaren. Vikarierna har främst använts för att täcka 
frånvaro, men även för att förstärka bemanningen vid arbetstoppar.

Under föregående år var hemtjänsten en del av de övriga verksamhet-
erna, därför är jämförelserna för sjuktalen mellan åren inte helt rättvi-
sande. Av redovisningen framgår att det är stora skillnader i sjukfrån-
varo mellan de olika avdelningarna. Förhoppningen är att med hjälp av 
samverkan med Sunt arbetsliv och de nya rutinerna för sjukanmälan via 
Previa (Sjuk och frisk) ska cheferna få redskap för att kunna förbättra 
arbetsmiljön (i de fall sjukskrivningarna är arbetsrelaterade) och därige-
nom minska sjukskrivningarna på de avdelningar där den fortfarande 
ligger högt. 

Om vi kan minska sjukfrånvaron kan vi också minska kostnaderna för 
vikarier, vilket innebär större utrymme för ordinarie verksamhet inom 
samma budget.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2019.76/04

Ekonomisk redovisning januari - september 2019

Det totala underskottet för omsorgsnämndens alla verksamheter är mel-
lan 2019-01-01 och 2019-09-30 1 788 tkr. 
Nämnds- och styrelseverksamhet visar ett positivt på 18 tkr mot budget. 
Vård/omsorg äldre och funktionshindrade redovisar ett underskott om 
763 tkr. Individ och familjeomsorgen redovisar för perioden ett överskott 
på 251 tkr. Ensamkommande flyktingbarn redovisar ett negativt resultat 
på 1 656 tkr. Verksamhetsledning visar på ett positivt resultat om 361 
tkr.

Underskottet för omsorgen för årets första nio månader är 1 788 tkr. Av 
detta underskott står verksamheten Ensamkommande flyktingbarn för 1 
656 tkr. Övrig verksamhet redovisar ett negativt resultat på 132 tkr. Uti-
från detta är det av största vikt att skyndsamt fortsätta arbetet med att 
minska kostnaderna för Ensamkommande flyktingbarn.

De åtgärder som vidtagits är att det enda kvarvarande HVB-hemmet 
(hem för vård och boende) är förberett för att omvandlas till stödbo-
ende, så snart erfoderliga beslut fattats i de enskilda ärendena. Det in-
nebär lägre krav på bemanning i boendet. Personal med visstidsan-
ställningar som går ut i november kommer inte att erbjudas fortsatt an-
ställning. Chefstjänsten som blev vakant i oktober tillsätts inte, utan om-
sorgschefen tar över ansvaret för verksamheten. 

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2019.78/73

Äldre om äldreomsorgen i Malå 2019

Socialstyrelsen samlar varje år in statistik från bland annat äldre-
omsorg. De gör sedan en sammanställning, så att man kan jämföra 
verksamheter mellan olika kommuner, på länsnivå och riksnivå. 

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019” har nu publicerats. Ett 
urval av statistiken, med jämförelser mellan Malå kommuns resultat, 
Västerbottens län och riket har sammanställts av omsorgsavdelningen. 
All statistik finns tillgänglig på www.socialstyrelsen.se.

Malå kommun är en liten kommun, och antalet svarande är färre än 30 
för särskilt boende och 43 personer för för hemtjänsten. Det innebär att 
ett enskilt svar kan ge upp till 4-5% i sammanställningen för särskilt bo-
ende, och 2-3% för hemtjänsten. Det är viktigt att komma ihåg vid jäm-
förelser mellan åren.

De äldre i Malå som svarat på enkäten om hemtjänst är nöjda med 
tjänsten, 93% är mycket/ganska nöjda. Man tycker också att det känns 
tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten, 95 % svarar myck-
et/ganska tryggt. Siffrorna ligger över nivån i riket och länet. 

Även de äldre på särskilda boenden är nöjda med verksamheten. 94 % 
svarar mycket/ganska nöjd. Alla svarande, 100 %, tycker att det är 
mycket eller ganska tryggt att bo på särskilt boende i Malå. Maten sma-
kar bra och måltiderna är en trevlig stund på dagen svarar 82 %.  Även 
detta är högre siffror än länet och riket. 

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras. Omsorgschefen får i uppdrag 
att kontakta Malåbostaden angående att förbättra utemiljön vid de sär-
skilda boendena. Omsorgschefen får i uppdrag att sprida informationen 
om resultatet av enkäten via kommunens hemsida mm.

BESLUT

- Informationen noteras.

- Omsorgschefen får i uppdrag att kontakta Malåbostaden angående att 
förbättra utemiljön vid de särskilda boendena.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

- Omsorgschefen får i uppdrag att sprida informationen om resultatet av 
enkäten via kommunens hemsida mm.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2019.22/79

Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd

Omsorgsnämnden fattade beslut 2019-05-09 § 43 att avslå överklagan 
om nytt stadigvarande serveringstillstånd för Restaurang SM utifrån att 
sökande inte uppfyller kraven på personlig lämplighet enligt alkoholla-
gen 8 Kap. 12 §.

Restaurang SM har anlitat ombud, som överklagat ärendet till Förvalt-
ningsrätten i Umeå. Förvaltningsrätten har beslutat att avslå överkla-
gandet, vilket innebär att nämndens beslut gäller.

Förvaltningsrätten säger i sitt avslagsbeslut att ”Brottets art, sökandens 
ställning i verksamheten och den omständigheten att relativt kort tid 
förflutit sedan brottet ägde rum gör att förvaltningsrätten anser att 
sökanden inte är lämplig att beviljas ansökt tillstånd på grund av sina 
personliga förhållanden.”

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten, men om-
sorgsavdelningen har inte fått information om att någon sådan överkla-
gan gjorts. Överklagandetiden gick ut den 2019-10-11.

Ärendet avslutas.

BESLUTSUNDERLAG

Se Agnes Ljungs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2019.77/01

Sammanträdesdagar 2020

Omsorgsnämndens sammanträdesdagar planeras för att passa in i 
Malå kommuns budget- och planeringsprocess, och möta omsorgsav-
delningens behov av politisk ledning. 

Omsorgsnämnden föreslås ha sammanträdesdagar den

19 februari
1 april
20 maj
23 september
4 november
16 december

BESLUTSUNDERLAG

Se Ingela Westerlund Svahns tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2020 
antas.

BESLUT

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2020 antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr 2019.69/70

Delgivningar 2019-10-30

Inspektionen för vård      Meddelande från IVO angående anmälan
och omsorg                            om klagomål

Kommunstyrelsen                  § 132/19  Delårsrapport januari-augusti
                                               2019 – Malå kommun

Kommunstyrelsen      § 138/19 – Kommunstyrelsens samman-
trädesdagar 2020

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Redovisningen av delgivningarna godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delgivningarna godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-10-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 96

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.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 sekretessärenden 
 
 Sammanträdesdatum  

Omsorgsnämnden 2019-10-30 

 
 

Plats och tid Jupiter, kl 09.00 – 15.00 
 
Ajournering Fika 10.15 – 10.30, lunch 11.55 - 12.50 
 
Beslutande Siv Stenberg (V) §§ 98-100, 102 

Anna-Stina Bergström (V) för Kim Bergström (V) 
Ylva Olofsson (S) 
Britt-Marie Sellman (S) 
Kent Lindsköld (V) för Alex Carreño (S) 
Siv Johansson (L) 
Jill Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML) §§ 99-102 

 
Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef 

Ingela Westerlund Svahn, sekreterare 
 Mia Björklund, socialsekreterare, § 98 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX § 98 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, § 98 
Angelica Mörtzell, socialsekreterare, § 99 - 102 

 
Utses att justera Jill Johansson, ersättare Ylva Olofsson 
 
Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen onsdag den 6 november 2019, kl 10.00 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 98-102 
  Ingela Westerlund Svahn    
      
 Ordförande     

  Siv Stenberg §§ 98-100, 102    
      
 Justerande     
  

 
 

Ylva Olofsson 
 

   

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

 
Organ Omsorgsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-30 
 
Anslag sätts upp  2019-11-06 Anslag tas ner 2019-11-28 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningen 
 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 

ingelaw
Textruta
GDPR

ingelaw
Textruta
Sekretessärenden enligt GDPR samt offentlighet- och sekretesslagen kap 26 § 1Ingela Westerlund Svahn, nämndssekreterare

ingelaw
Textruta
GDPR


