
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sociala utskottet 2021-03-10

Plats och tid Kommunförvaltningen, onsdagen den 10 mars kl. 08.00-10.15.

Beslutande
Ledamöter Siv Stenberg (V)

Charlotte Hultdin (S)
Kim Bergström (V) ersätter Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande
Tjänstepersoner John Olsson, socialchef

Nina Olofsdotter, sekreterare
Jeanette Norberg, socialsekreterare § 2

Utses att justera Kim Bergström (V)

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen onsdagen den 10 mars 2021 kl. 10.30. 

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-4
Nina Olofsdotter

Ordförande

Siv Stenberg (V)

Justerande

Kim Bergström (V)

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

Organ Sociala utskottet

Sammanträdesdatum 2021-03-10

Anslag sätts upp 2021-03-10 Anslag tas ner 2021-04-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Allmänna avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2021-03-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 1

Fastställande av dagordningen

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2021-03-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS

Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2021.19/75

Godkännande av Kvalitetsberättelse Individ- och familjeomsorgen 2020

För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för 
att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten 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 individ- och 
familjeomsorgen under 2020 arbetat med:
 Riskanalyser.
 Överklaganden.
 Egenkontrollplan.
 Kvalitetsavvikelser och missförhållanden.

BESLUTSUNDERLAG

Jeanette Norbergs tjänsteutlåtande 2021-02-14.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorgen 2020 
godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorgen 2020 godkänns.

-----
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KS
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§ 3 Dnr 2021.39/73

Nedläggning Furugården

Den övre våningen på Furugårdens särskilda boende har i dagsläget 
stängt. Alla hyresgäster flyttade i december 2019 till lediga lägenheter 
på nedre plan. Bemanningen minskade för verksamheten från 2019-12-
02 med 3 ÅA. Kvarvarande avdelning har på grund av de få 
boendeplatserna en något högre grundbemanning än nyckeltalen på 
övriga boenden. Furugårdens nedre våning inrymmer sju lägenheter 
varav sex säbo och en korttids. 

Sociala avdelningen har under en tid efter nedläggningen av övre 
våningen haft ett förhållandevis högt tryck på säbo platser. Vi har därav 
inte kunnat jobba vidare med en stängning av hela verksamheten. 

Vi har idag sju tomma platser fördelat på tre boenden, borträknat 
Furugården. Detta innebär att vi som det ser ut nu skulle kunna stänga 
Furugården helt samtidigt som vi fortsatt kan tillgodose invånarnas 
behov av säbo. Genomförs en sådan åtgärd minskar kommunens 
kostnader i första ledet med cirka fem miljoner. Vi kommer dock kunna 
komma att behöva utveckla hemtjänsten för att klara brukare med 
större omsorgsbehov under längre tid. 

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteskrivelse 2021-02-25.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Sociala avdelningen får i uppdrag att gå vidare med 
arbetet för att kunna stänga Furugården om så är möjligt. I detta arbete 
ingår riskanalyser, dialog med boende och anhöriga samt verkställande 
av nedläggning. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Sociala avdelningen får i uppdrag att gå vidare med arbetet för att 
kunna stänga Furugården om så är möjligt. I detta arbete ingår 
riskanalyser, dialog med boende och anhöriga samt verkställande av 
nedläggning.

-----
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§ 4 Dnr 2021.40/10

Bestämmelse för deltagande av kurs, konferens, utbildning och dylikt 
för samtliga ledamöter/ersättare i utskott, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige

Vid tillfällen då man som ledamot/ersättare i utskott, kommunstyrelse 
eller kommunfullmäktige vill delta i någon kurs, konferens, utbildning el-
ler dylikt där det finns en kostnad kopplad till aktiviteten, tex deltagarav-
gift, kursavgift, arvode, begäran om förlorad arbetsinkomst mm så gör 
man följande:

En skriftlig ansökan skickas till kommunsekreterare (via brev eller mejl) 
där man bifogar all befintlig information. 

Kommunsekreteraren delger ansökan till kommunstyrelsens presidium 
som tar beslut om bifall eller avslag. 

Kommunsekreteraren skickar presidiets beslutet till den sökande. 

Vill man delta på någon aktivitet som är kostnadsfri och inte heller be-
gär ersättning/arvode eller förlorad arbetsinkomst så är det upp till var 
och en att delta.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande 2021-02-15.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Ärendet avslutas utan åtgärd.

Charlotte Hultdin (S): Att uppdra till kommunchef att upprätta en 
utbildningsplan för politiken.

FÖRSLAGSORDNING

Ordförande ställer proposition på Siv Stenbergs och Charlotte Hultdins 
förslag och finner att socialautskottet bifaller densamma. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Ärendet avslutas utan åtgärd.

- Att uppdra till kommunchef att upprätta en utbildningsplan för politiken.

-----
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