
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Plats och tid Jupiter, kl 08.00 - 15.15

Ajournering Fika 9.05 - 9.30, bensträckare 10.15 - 10.20, lunch 11.55 - 13.00, fika 
14.05 - 14.10, Information om rekryteringsprocess ny omsorgschef 
14.45 - 15.00

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

Övriga deltagande Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Jeanette Hallin, 1:e socialsekreterare, §§ 5, 13, 16
Kommunrevisionen  § 6
Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska, § 10
Marie Önnerlöv Näslund, hemvårdsansvarig, § 12
Eva Oskarsson, § 15

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, 2018-02-28, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 3-22
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Ylva Olofsson

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Anslag sätts upp 2018-02-28 Anslag tas ner 2018-03-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 3

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):
Utsänd dagordning godkänns med följande ändringar: punkten ”Kurser 
och konferenser” tillkommer.

BESLUT

- Utsänd dagordning godkänns med följande ändringar: punkten 
”Kurser och konferenser” tillkommer.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist, Siv Stenberg

Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2018.15/70

Kurser och konferenser

Det har kommit en inbjudan från länsstyrelsen om att delta i en samver-
kansdag kring ensamkommande barn och ANDT. Samverkansdagen 
hålls vid två tillfällen på två orter, Robertsfors och Vilhelmina. Även 
personal från verksamheten Ensamkommande barn är inbjudna.

Siv Stenberg (V) anmäler intresse att delta.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inbjudan till samverkansdag kring ensamkommande barn och 
ANDT, Länsstyrelsen 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Siv Stenberg (V) deltar i samverkansdag kring 
ensamkommande barn och ANDT. Omsorgschefen samordnar val av 
utbildningsdag och transport.

BESLUT

- Siv Stenberg (V) deltar i samverkansdag kring ensamkommande 
barn och ANDT. Omsorgschefen samordnar val av utbildningsdag 
och transport.

---
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 5

Uppföljning av tillsynsplan enligt alkohollagen 2017

Kommunen ansvarar tillsammans med polismyndigheten över att 
tillståndshavare efterlever de bestämmelser som gäller för serve-
ring av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av och detaljhan-
del med folköl.

Enligt Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Malå kom-
mun ska tillsynsplanen följas upp i omsorgsnämnden i början av 
varje år.

Under 2017 har ingen tillsyn skett. Anledningen är personalbrist. 
Den tidigare handläggaren har av personliga skäl varit förhindrad 
att genomföra tillsyn under 2017. En ny handläggare har nu utsetts, 
och fått utbildning i hur tillsyn ska ske.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 6

Information från revisionen

Revisorerna i Malå kommun genomför på uppdrag av kommunfullmäk-
tige varje år i samarbete med PWC en granskning av hur nämnder och 
styrelser sköter sitt ansvar.  

Revisionen har inga anmärkningar mot hur omsorgsnämnden skött sitt 
uppdrag under 2017, men lämnar några punkter till nämnden att fun-
dera över:

- Styrkorten: kan man göra dem mer realistiska genom att knyta 
dem till budgeten och anpassa målen? Hur långt i förväg ska 
man ta dem?

- Glöm inte att även styra verksamheten, inte bara ekonomi.
- Jobba till exempel mer aktivt med den höga sjukfrånvaron. 

Analysera framgångsfaktorer, genomför aktiviteter.
- Nämnden har hög ambition på styrdokument, rapporteringar och 

kvalitetsberättelser. Går de samordna så att det inte blir för 
mycket?

- Viktigt att delegationsordningen är ett levande dokument som 
prövas löpande. Har man rätt nivå på beslutsfattandet?

- Besparingar - viktigt att se kommunen som en helhet, inte vältra 
över kostnader till andra avdelningar. Begär remisser.

- Glöm inte att lyfta fram det positiva.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 7

Information om språkombud inom äldreomsorgen

Ulrika Bergstedt, hemvårdsansvarig, informerar. 

Många som vill arbeta inom äldreomsorgen har svenska som andra-
språk. Det ställer stora krav på organisationen. För att ge bättre förut-
sättningar har man utsett språkombud på varje arbetsplats inom äldre-
omsorgen. 

Språkombuden deltar i en utbildning, som genomförs med webbutbild-
ning och 4 fysiska träffar. När utbildningen är avklarad, 2018-05-15, blir 
deltagarna certifierade.

Språkombudet har ett särskilt ansvar för frågor om språkutveckling, 
språkanvändning och kommunikation på arbetsplatsen, genom att

- hålla i språkfrågor på arbetsplatsträffar
- ge individuellt språkstöd
- ta fram en handlingsplan tillsammans med chef som tydliggör hur 

man ska arbeta med språkfrågor.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jeanette Hallin

Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2018.7/75

Kvalitetsberättelse IFO 2017

För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för 
att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verk-
samheten krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete. 

Ur kvalitetsberättelsen ska det framgå:
- hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående 
kalenderår,

- vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, 
och 

- vilka resultat som uppnåtts.

I kvalitetsberättelsen finns redovisat hur man inom IFO under 2017 
arbetat med:

- Riskanalyser.
- Överklaganden.
- Egenkontrollplan.
- Kvalitetsavvikelser och missförhållanden.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras. 1:e socialsekreterare ges i 
uppdrag att åtgärda identifierade förbättringsområden.

BESLUT

- Informationen noteras. 

- 1:e socialsekreterare ges i uppdrag att åtgärda identifierade 
förbättringsområden.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2018.6/02

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom omsorgsförvaltningen för 2017

Arbetsmiljöverket besökte omsorgsavdelningen under mars månad 
2017. Vid inspektionen framkom saker som behövde förbättras. En ny 
arbetsmiljöplan för omsorgsavdelningen togs fram. Den antogs i 
Omsorgsnämnden 2017-05-24, § 57/17.

Utifrån denna plan har vi sedan arbetat med att förbättra vårt arbete: 
- Samverkansträffar, skyddsrond, medarbetarsamtal samt uppfölj-

ning av sjukfrånvaron har skett enligt bilaga.
- Samtliga arbetsledare med personalansvar har deltagit i en 2-da-

gars utbildning ”Arbetsmiljö för chefer”.
- Våra skyddsombud/arbetsplatsombud har erbjudits en arbets-

miljöutbildning ,1 dag.
- Kommunens handlingsplan mot kränkning, negativ särbehand-

ling och sexuella trakasserier har delgetts samtliga medarbetare 
inom förvaltningen. 

- Hållbart ledarskap - med fokus på psykisk ohälsa. Utbildning där 
1 av våra arbetsledare deltagit.

- Webb-utbildning till samtliga arbetsledare i ämnet sjukskriv-
ningar-och rehabilitering.

- Inventeringssamtal med personalchef och arbetsledare om beho-
vet av åtgärder från företagshälsovården.

- Information till arbetsledarna om kommunens projekt Fler i ar-
bete i Lycksele och Malå kommun

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 57/17
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Oksana Renström

Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2018.4/73

Avvikelsestatistik 2017 Malå kommuns sjukvård och äldreomsorg

Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska (MAS), informerar. 

Lokal avvikelsehantering är i första hand ett led i egenkontrollen på ar-
betsplatsen. Dels för att vi ska upptäcka brister dels för att förbättra om-
vårdnaden och omsorgen för den enskilde. Den är också en information 
till omsorgsnämnden som vårdgivare. 

Rapportering av negativa händelser och tillbud är en skyldighet och ett 
ansvar för all personal i verksamheten. Syftet med detta är att uppnå en 
förbättrad säkerhet i vården och omsorgen.

En förutsättning för detta är att vi har en sådan kultur som tillåter dis-
kussion om negativa händelser.

Det är viktigt att sammanställa och analysera avvikelser och ge åter-
koppling till medarbetare liksom att sprida erfarenheter mellan enhet-
erna.

Arbetet med avvikelsehantering tar tid för alla inblandade och upprät-
tade rutiner måste ständigt aktualiseras. Avvikelsehanteringen syftar 
främst till att i ett tidigt skede uppmärksamma organisatoriska brister i 
verksamheten. Arbetsplatserna ansvarar för att analysera det som in-
träffat för att tillsammans åtgärda och förbättra. 

Områden för avvikelserapportering för Malå kommuns särskilda boen-
den:

– Läkemedelshantering
– Fallrapportering 
– Ej utförd HSL insats
– Bemötande

Under 2017 har totala antalet avvikelserna ökat med ca 61% (från 231 
till 372 stycken). Det innebär förmodligen inte att avvikelserna ökat utan 
att personalen blivit bättre på att rapportera, vilket är bra.

De områden där antalet rapporterade avvikelser ökat är fall och läke-
medelshantering. Att med avvikelseregistrering tydliggöra brister har lett 
till att det finns en ambition att förbättra och även ge en insikt om hur 
viktig avvikelserna är för den enskildes säkerhet i vården.

Detta är helt i linje med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  (SOSFS 2011:9)
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Oksana Renström

Utdragsbestyrkande

samt föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex 
Maria SOSFS (2005:28) vilken poängterar vikten av analys ”varför in-
träffar avvikelser”.

 Fortsatt arbete under 2018
- Regelbunden uppföljning och noggrann analys av avvikelser
- Redovisa avvikelsestatistik på arbetsplatsträffar. 
- Dokumentera och registrera alla avvikelser i Procapita 
- Fortsätta arbeta med läkemedelsgenomgångar enligt 

Västerbottensmodellen för att minska antalet läkeme-
del/boende samt minska olämpliga läkemedel för äldre.

- Att tydliggöra för HSL personal och chefer vid respektive en-
het där avvikelse har rapporterats att man har ansvaret för att 
utreda samtliga fall.

Det finns en förhoppning att det nya verksamhetssystemet Vimpool som 
håller på att införas på alla avdelningar även ska ge bättre underlag för 
att följa upp avvikelser. En utvärdering ska göras under våren på Sör-
gården, där systemet infördes först.

BESLUTSUNDERLAG

Se Oksana Renströms tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras. Återrapportering av resultaten 
av utvärderingen på Sörgården sker vid nämndens sammanträde 2018-
05-23.

BESLUT

- Informationen noteras. 

- Återrapportering av utvärderingen på Sörgården sker vid nämn-
dens sammanträde 2018-05-23.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist, Marie Önnerlöv 
Näslund

Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2018.13/04

Budget i balans 2018/besparing - Avveckling av 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, med återrapportering vid sammanträdet 2018-02-21. 

Arbetet med förslaget om nedläggning av Furugården är påbörjat, men 
en del förutsättningar har ändrats sedan beslutet togs:

- Malå kommun ska under 2018 börja med en ny resursförmed-
lingsmodell för budget. Eftersom det är första året modellen an-
vänds vet man ännu inte hur omsorgsnämndens budget kommer 
att påverkas.

- En ny lag har införts när det gäller kommunens ansvar för 
utskrivningsklara patienter. Lagen om samverkan vid utskrivning 
från slutenvård träder ikraft den 1 januari 2018 och ersätter tidi-
gare lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård. Kommunens tidsfrist för att ordna plats för personer 
som skrivs ut från sjukvården men inte klarar att bo hemma utan 
stöd minskas från 5 vardagar till 3 dagar. Enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter blir kostnaden för patienter som blir kvar hos lands-
tinget under längre tid 7 100 kr/dygn. Att minska antalet vårdplat-
ser kan innebära att avgifter för fler utskrivningsbara patienter 
belastar omsorgens budget, men än finns inte fakta om hur den 
kortade tidsfristen påverkar antalet korttidsplatser.

Den osäkerhet som de nya förutsättningarna medför gör att det inte va-
rit möjligt att ta fram en färdig plan till dagens sammanträde. I förslag till 
besparing ska man se till hela kommunens ekonomi. Om omsorgens 
besparing genom flytt av lokaler bara spar pengar genom minskade lo-
kalkostnader kommer den kostnaden att belasta Malåbostaden eller 
annan förvaltning. En ev. ombyggnation kräver investeringar. Malåbo-
staden har nyligen byggt nya hyreshus, Barn- och utbildningsnämnden 
planerar ombyggnationer - det är osäkert om Malå kommun kan få kre-
dit för att bygga om ännu mer. Dessa fakta har inte heller varit möjliga 
att få fram till dagens sammanträde.

Parallellt med utredningen om eventuell nedläggning av Furugården 
pågår arbete med att se över organisationen. 

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 117/17
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist, Marie Önnerlöv 
Näslund

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras. Ett förslag till nedläggning av 
Furugården, med hänsyn tagen till de nya förutsättningarna, kostnads-
beräkningar och konsekvensbeskrivningar för övriga verksamheter tas 
fram och redovisas vid sammanträdet i september.

BESLUT

- Informationen noteras. 

- Ett förslag till nedläggning av Furugården, med hänsyn tagen till de 
nya förutsättningarna, kostnadsberäkningar och konsekvensbeskriv-
ningar för övriga verksamheter tas fram och redovisas vid samman-
trädet i september.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jeanette Hallin

Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2018.5/00

Revidering av omsorgsnämndens delegationsförteckning

Omsorgsavdelningen har börjat arbeta på ett nytt sätt med administra-
törer som stöd till socialsekreterarna. Delegationen till den handläggare 
som beslutar om bistånd till äldre och funktionshindrade har varit oklar 
och behöver förtydligas.

För att underlätta hanteringen av ärenden behöver delegationsförteck-
ningen förändras så att administratörerna får möjlighet att hantera ruti-
närenden. Dessa ändringar gäller kapitel 1, Individ- och familjeomsorg, 
samt punkt 4.1, godkännande av faderskapsbekräftelse.

Biståndhandläggarens delegation är tillagd i kapitel 6, Omsorg om äldre 
och funktionshindrade.

En del gamla benämningar på myndigheter har uppdaterats i kapitel 9.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Upprättat förslag till delegering- och verkställighets-
förteckning antas.

BESLUT

- Upprättat förslag till delegering- och verkställighetsförteckning antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist, Annika 
Johansson, Erika Eklund

Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2018.12/04

Anpassning av budget för seniormatsal

Omsorgsnämnden tog 2017-10-25 beslut om att lägga ner verksam-
heten Måltidsservice från 2018-02-01, samt säga upp hyresavtalet av 
matsalen vid Seniorboendet från samma datum. När kontakt togs med 
Malåbostaden för uppsägning av matsalen konstaterades att ett skriftligt 
besked om uppsägning måste lämnas in 9 månader före den avtalade 
hyrestidens utgång.

Omsorgsnämnden beslöt därför att eftersom man har kvar hyran för lo-
kalen under hela 2018 fortsätter verksamheten Måltidsservice fram till 
2018-12-31. Omsorgschefen gavs i uppdrag att till mötet den 2018-02-
21 ta fram förslag till förändringar i verksamheten som innebär att kost-
naderna anpassas till budgeten.

Måltidsservice är idag i regel bemannat från ca 6.30 - 19.00 vardagar 
och lördag-söndag från 6.45 - 19, en del av dagen med två personer. 
Sammantaget blir detta ca 150 tim/vecka eller 3,5 årstjänster.

Frukost serveras till ca 16 personer
Lunch till ca 26 personer
Middag till ca 26 personer
Dessutom finns möjlighet att köpa mellanmål/kvällsfika.

Personalen ansvarar även för att beställa och packa upp livsmedel till 
Furugården.

De boende på seniorboendet betalar idag ingen extra kostnad för att 
deras mat levereras och serveras, medan personer som bor i andra pri-
vata boenden får betala 10 kr/portion för enbart leverans.

Tänkbara förändringar för att anpassa verksamheten till budget:
- Minska öppethållandet genom att inte servera frukost och/eller
- Minska öppethållandet genom att inte servera kvällsfika
- Se över behovet av dubbelbemanning
- Ta ut leveransavgift för att portioner levereras och serveras i 

Seniormatsalen för personer med biståndsbeslut enligt samma 
taxa som personer i andra privata boenden, 10 kr/portion.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 115/17
Se omsorgsnämndens protokoll § 129/17
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist, Annika 
Johansson, Erika Eklund

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Johansson (ML): Från 2018-04-01 tillämpas samma avgift per port-
ion för leverans av mat till personer med biståndsbeslut som bor på 
serviceboendet som till personer i andra privata boenden, 10 kr/portion.
Från 2018-05-01 serveras enbart lunch och middag i seniormatsalen. 
Bemanningen anpassas därefter.

BESLUT

- Från 2018-04-01 tillämpas samma avgift per portion för leverans av 
mat till personer med biståndsbeslut som bor på serviceboendet som 
till personer i andra privata boenden, 10 kr/portion.

- Från 2018-05-01 serveras enbart lunch och middag i seniormatsalen. 
Bemanningen anpassas därefter.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Eva Oskarsson

Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2018.14/02

Effektivisering av arbetstid inom omsorgens verksamheter

Omsorgsnämnden tog 2016-09-15, § 74/16, beslut om att effektivisera 
arbetstiden inom äldreomsorgens verksamheter genom att utöka anta-
let arbetspass per schemaperiod. Vid uppföljning vid nämndens sam-
manträde 2017-05-24, § 52/17, beslutades att en ny utvärdering skulle 
göras, vilket skedde vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-12-13, 
§ 113/17.

Vid utvärderingen framkom synpunkter från personal att det varit svårt 
för deltidsanställda att lägga ut antalet arbetspass, likaså för den perso-
nal som kombinerar dag och nattjänstgöring. Mycket tid läggs på sche-
maplanering.

Arbetsledarnas bedömning är att de förändrade schemapassen inte har 
orsakat de högre sjukskrivningarna. Man kan ändå se en tendens att 
personalen lägger ut perioder med många arbetspass, omväxlande 
med långa perioder av ledighet. Detta strider mot forskningsresultat om 
hur man bör arbeta för att må bra.

Arbetsledarna håller på att ta fram ett dokument för att ge information 
om de regler och riktlinjer som finns för att lägga scheman som är häl-
sobefrämjande, och samla all information om schemaläggning på 
samma ställe. Ett utkast till förslaget redovisas vid sammanträdet.

Arbetet är inte slutfört, och delar av förslaget kan komma att förändras 
när det kommer upp för slutgiltigt beslut. Risk- och konsekvensanalys 
ska genomföras under mars månad.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 74/16
Se omsorgsnämndens protokoll § 52/17
Se omsorgsnämndens protokoll § 113/17
Se Eva Oskarssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras. Vidare bearbetat förslag 
samt risk- och konsekvensanalys redovisas för omsorgsnämnden vid 
sammanträdet 9 april 2018.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Eva Oskarsson

Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Informationen noteras. 

- Vidare bearbetat förslag samt konsekvensbeskrivning redovisas för 
omsorgsnämnden vid sammanträdet 9 april 2018.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist, Rädda Barnen i 
Malå

Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2018.11/13

Ensamkommande barn som fyller 18 år men inte fått uppehållstillstånd

Lokalföreningen Rädda Barnen i Malå har vid samtal med omsorgsche-
fen lyft frågan om att ändra omsorgsnämndens beslut § 25/16. Beslutet 
innebär att Malå kommun följer praxis för asylsökande barn och vid 18 
årsdagen återförs ansvaret till migrationsverket. Undantag kan ske om 
socialtjänsten bedömer att ungdomen uppvisar ett behov av fortsatt 
vård och placering på HVB-hem. I samband med sammanträdet lämnar 
Rädda Barnens lokalavdelning även in en skrivelse i frågan som delas 
ut till ledamöterna.

Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn till Sverige för 
att söka asyl. Detta har medfört att många av de som kommit har fått 
vänta länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige, och 
hunnit rota sig i den kommun där de bott under väntetiden. Det nya er-
sättningssystem som trädde i kraft 1 juli 2017 innebär att kommuner i 
normalfallet inte får någon ersättning för asylsökande ensamkommande 
efter att de fyllt 18 år (asylsökande vuxen) utan de förväntas att flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboende.

Regeringen och Vänsterpartiet har under 2017 fattat ett belut om ett 
tillfälligt kommunbidrag. Genom bidraget kan kommunerna låta ensam-
kommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i 
kommunen tex för att avsluta pågende studier. Bidraget är utbetalt uti-
från hur många asylsökande ungdomar som fanns i kommunen 30 juni 
2017. Det motsvarar knappt 50 000 kr per person i målgruppen under 
2017 och ytterligare knappt 25 000 kr under 2018. Exakt hur pengarna 
ska användas är upp till kommunerna att avgöra, eftersom behov och 
förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika kommuner. 

För Malås del är det tillfälliga statsbidraget för 2017 513 711:-
För 2018 256 855:-. År 2017 är avslutat, och bidraget har gått in som en 
del av nämndens resultat i kommunens totala budget.

Under januari har Justitedepartementet remitterat ett utkast till lagråds-
remiss ”En ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Där föreslås att en utlän-
ning som har fått eller skulle få ett beslut om utvisning ska kunna bevil-
jas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om 
vissa kriterier uppfylls.

För Malås del rör det sig i dag om 4 asylsökande ungdomar som fyllt 18 
år och övergått till Migrationsverkets ansvar, som valt att bo kvar i Malå 
(sk. egenplacering) istället för att bo på Migrationsverkets boende. En 
del av dessa fick avslagsbeslut i samband med att de fyllde 18 år, och 
andra hade inte fått besked på asylansökan när de fyllde 18 år. Ef-
tersom socialtjänsten inte har kontakt med dessa personer så vet vi inte 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist, Rädda Barnen i 
Malå

Utdragsbestyrkande

vilka som har överklagat och hur det ser ut kring deras asylprocess. 

Sedan finns det ytterligare 5 ungdomar, både externplacerade och pla-
cerade i Malå, som fyller 18 år under 2018, och där det är ovisst om de 
kommer få besked innan 18 års dagen.

Omsorgsavdelningen ser en del problematiska frågeställningar kring 
hur man på ett rättvist sätt skulle kunna fördela pengarna. 

- En person som får ersättning enligt norm får ersättning med ca 
7 000 kr/månad. Det innebär att de pengar kommunen fått för 2018 
skulle kunna räcka till drygt 36 månaders ersättning. Vi har idag 4 
ungdomar och ytterligare 5 under 2018 som skulle kunna ta del av 
bidraget. Hur ska pengarna fördelas bland dem? 

- Hur tänker man kring de personer som redan hunnit flytta till 
Migrationsverkets boende men hellre skulle vilja bo i Malå? Ska de 
få komma tillbaka om de vill? 

- Hur länge ska detta beslut gälla? Det tillfälliga bidraget gäller bara 
under 2018. Om kommunen återtar ansvaret för ungdomarna från 
Migrationsverket är det oklart om det kan återföras igen. Kommu-
nen får i dagsläget ingen annan ersättning för asylsökande som 
fyllt 18 år.

- Var ska de bo? Vi avvecklar idag HVB-boenden. De ungdomar 
som valt att bo kvar i Malå efter 18-årsdagen bor idag hos privat-
personer.

- Är nämnden beredd att ta ekonomiskt ansvar om en 18 årig asylsö-
kande skulle behöva externplaceras? En extern placering för en 
ungdom kostar från 100 000 kr/månad och uppåt. 

Frågan har ställts till andra kommuner om hur man väljer att använda 
bidraget, och det är olika. De kommuner som valt att behålla ungdo-
marna även efter 18-årsdagen använder bidraget för att täcka en del av 
kostnaden. I andra kommuner används bidraget för att täcka omställ-
ningskostnader när verksamheter krymper, som de gör även i Malå 
kommun.

Om en kommun ska ge pengar till enskilda personer måste pengarna 
fördelas efter generella regler. Om omsorgsnämnden beslutar att asyl-
sökande ungdomar som fyller 18 år ska få fortsätta bo kvar i kommu-
nens regi måste beslutet omfatta alla ungdomar. När ungdomarna fyllt  
18 år men inte fått uppehållstillstånd får kommunen inte återsöka medel 
från Migrationsverket. Det tillfälliga stadsbidraget räcker inte långt med 
de kostnader som kan uppstå kring ungdomar i kris. 

Malå kommuns ekonomi är ansträngd, och arbetet med att anpassa 
verksamheterna till den ekonomiska verkligheten pågår. Att i det läget 
ta ett beslut som överför kostnader från staten till Malå kommun kan 
inte rekommenderas.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist, Rädda Barnen i 
Malå

Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 25/16
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämndens beslut 2016-04-21, § 25 ”Asylsö-
kande barn som fyller 18 år” upphävs inte.

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Omsorgsnämndens beslut 2016-04-21, § 25 ”Asylsö-
kande barn som fyller 18 år” kompletteras med: Undantag görs för barn 
som av Migrationsverket blivit uppskrivna i ålder. Dessa får bo kvar i 
kommunen tills överklagandeprocessen för uppskrivningen är över.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslag på bifall till respektive avslag på Ylva Olofs-
sons förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller detsamma.

FÖRSLAGSORDNING - TILLÄGGSFÖRSLAG

Därefter ställer ordföranden förslag på bifall till respektive avslag på Siv 
Stenbergs tilläggsförslag och finner att omsorgsnämnden avslår det-
samma. 

BESLUT

- Omsorgsnämndens beslut 2016-04-21, § 25 ”Asylsökande barn som 
fyller 18 år” uppphävs inte.

-----

RESERVATION: 

Siv Stenberg (V) reserverar sig till förmån för eget tilläggsförslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqist, Annika Johansson

Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2018.8/04

Revidering av internbudget 2018

Omsorgsnämnden antog 2017-09-20, § 85/17, internbudget för 2018. 

Efter att internbudgeten antagits har omsorgsnämnden tagit beslut som 
påverkar budgeten 2018, till exempel att behålla fotvården. En del pro-
gnoser har också förändrats.  

Omsorgsavdelningen har därför tagit fram ett nytt förslag till internbud-
get för 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 85/17
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Internbudget 2018 antas enligt förslag.

BESLUT

- Internbudget 2018 antas enligt förslag.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2018.9/04

Plan för stimulansmedel 2018 för ökad bemanning inom äldreomsorgen

Regeringen har tidigare beslutat att stimulansmedel ska lämnas till 
kommunerna under åren 2015-2018.

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av 
kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att 
skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.  

Under 2016 och 2017 användes medlen till att förstärka vår nattbeman-
ning samt anställning av 1,0 undersköterska vid hemvårdsteamet.

För år 2018 kommer stimulansmedel för ökad bemanning inom äldre-
omsorgen att vara 971 228:- för Malå kommuns del.

Under 2018 föreslår omsorgsavdelningen att stimulansmedlen används 
till att behålla den utökade nattbemanningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen används under år 2018 till att behålla den utökade 
nattbemanningen.

BESLUT

- Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen används 
under år 2018 till att behålla den utökade nattbemanningen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck, Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2018.10/04

Godkännande av verksamhetsberättelse 2017

Omsorgsavdelningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2017.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lunqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):  Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2017 
fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
för delgivning. 

BESLUT

- Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2017 fastställs och 
överlämnas till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för 
delgivning. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf, Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2018.1/73

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård träder i kraft den 1 
januari 2018 och ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsan-
svar för viss hälso- och sjukvård.

I lagen uttrycks att dess syfte är att främja en god vård och en social-
tjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård 
behöver insatser från socialtjänsten eller den kommunalt finansierade 
hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I 
detta syfte ska lagen dessutom främja att en patient med behov av in-
satser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter att den 
behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

Vad gäller lagens innehåll och tillämpning berörs i huvudsak 
bestämmelser om:

- Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de 
skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvår-
den eller den landstingsfinansierade öppna vården.

- Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning 
behöver insatser från flera berörda enheter inom de aktuella 
verksamheterna. 

- Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patien-
ter.

Lagen innefattar handlingsutrymme för parterna att själva kunna 
komma överens om vissa centrala delar i sin samverkan i överens-
kommelser, riktlinjer och rutiner. I Västerbotten är utgångspunkten för 
överenskommelsen att parterna ska tillämpa lagen. Parternas mål är att 
överenskommelsen ska bidra till ett förtroendefullt samarbete mellan 
huvudmännen med patienternas behov i fokus samt att patienterna 
upplever en trygg, säker, samordnad, delaktig och effektiv övergång 
från sluten vård till landstingsfinansierad öppen vård och kommunal 
hälso- och sjukvård och socialtjänst.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):  Överenskommelse mellan Västerbottens läns lands-
ting och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård antas i enlighet med beslutsunderlaget. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf, Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

Överenskommelsen gäller från 2018-04-03 och tillsvidare.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommu-
nerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård antas i enlighet med beslutsunderlaget.

 
- Överenskommelsen gäller från 2018-04-03 och tillsvidare.

-----

25



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2018.2/73

Antagande av länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade 
insatser rörande psykisk hälsa 2017

AC Konsensus har tagit fram en Länsplan för psykisk hälsa 2017. Pla-
nens övergripande syfte är att skapa långsiktiga förutsättningar för att 
främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och ge tillgång till insatser med 
hög kvalitet och bra kostnadseffektivitet till de som behöver vård och 
stöd. 

Representanter för Malå kommun har funnits med i arbetsgruppen som 
tagit fram handlingsplanen. 

Efter kontakt med AC Konsensus framgår att även om kommunen antar 
planen i sin helhet innebär det inte att man får ansvar över sådant som 
inte är kommunens ansvar.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):  Länsplan för psykisk hälsa 2017 antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Länsplan för psykisk hälsa 2017 antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2018.3/70

Delgivningar 2018-02-21

Kommunfullmäktige § 112/17 - Ändrade rutiner för inköp av 
dagligvaror till brukare (hemsändnings-
bidrag)

Kommunfullmäktige § 113/17 - Antagande av taxor för 
hemvården i Malå

Malå/Norsjö miljö- Avregistrering av Lismedelsverksamhet, 
och byggavdelning                 Poseidon

Omsorgsavdelningen Protokoll Samverkansträff 2017-12-11

Mari-Louise Lundqvist Attestanter 2018-01-01

Utvecklingsavdelningen Remiss angående nytt förslag Hem-
sändningsbidrag

Mari-Louise Lundqvist Remissvar förslag hemsändningsbidrag
         

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Redovisningen av delgivningarna godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delgivningarna godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 22

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. Där-
emot kan omsorgsnämnden om man vill återkalla lämnad delegation.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Redovisade delegationsbeslut godkänns.

BESLUT

- Redovisade delegationsbeslut godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Plats och tid Jupiter, kl 08.00 - 15.15

Ajournering Fika 9.05 - 9.30, bensträckare 10.15 - 10.20, lunch 11.55 - 13.00, fika 
14.05 - 14.10, Information om rekryteringsprocess ny omsorgschef 
14.45 - 15.00

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

Övriga deltagande Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Beatrice Rytsy, socialsekreterare
Mia Björklund, socialsekreterare

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen onsdag 2018-02-21 kl 15.20

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 24
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Ylva Olofsson

Justerande

Siv Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, § 24. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Anslag sätts upp 2018-02-21 Anslag tas ner 2018-03-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkan



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sekretessärenden
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-02-21

Plats och tid Jupiter, kl 08.00 - 15.15

Ajournering Fika 9.05 - 9.30, bensträckare 10.15 - 10.20, lunch 11.55 - 13.00, fika 
14.05 - 14.10, Information om rekryteringsprocess ny omsorgschef 
14.45 - 15.00

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

Övriga deltagande Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Beatrice Rytsy, socialsekreterare
Mia Björklund, socialsekreterare

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, 2018-02-28, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 23, 25-26
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Ylva Olofsson

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Anslag sätts upp 2018-02-28 Anslag tas ner 2018-03-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande

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


