
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Plats och tid Jupiter, kl 09.00 – 13.45

Ajournering Fika 10.00 – 10.15, lunch 12.00 – 13.00

Beslutande Siv Stenberg (V)
Kim Bergström (V)
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Siv Johansson (L)
Jill Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML) 

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Mia Björklund, socialsekreterare § 78
Elisabeth Nordström, praktikant Individ- och familjeomsorgen

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen onsdag den 18 september 2019, kl 14.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 72-76
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Siv Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, § 72-76. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-09-18

Anslag sätts upp 2019-09-18 Anslag tas ner 2019-10-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Plats och tid Jupiter, kl 09.00 – 13.45

Ajournering Fika 10.00 – 10.15, lunch 12.00 – 13.00

Beslutande Siv Stenberg (V)
Kim Bergström (V), §§ 78-79
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Siv Johansson (L)
Jill Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML) 

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Elisabeth Nordström, praktikant Individ- och familjeomsorgen
Mia Björklund, socialsekreterare § 78

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen torsdag den 26 september 2019, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 77- 87
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-09-18

Anslag sätts upp 2019-09-26 Anslag tas ner 2019-10-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 72

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2019.68/00

Utomståendes deltagande i dagens sammanträde

Individ- och familjeomsorgen har en praktikant som går socionomutbild-
ningen, och har framfört önskemål om att praktikanten ska få delta i ett 
sammanträde med omsorgsnämnden.

Eftersom det aktuella mötet inte innehåller några sekretessärenden 
finns inga hinder för att praktikanten deltar om omsorgsnämnden be-
dömer det som lämpligt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ingela Westerlund Svahns tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Praktikant hos individ- och familjeomsorgen får delta i 
dagens sammanträde som åhörare.

BESLUT

- Praktikant hos individ- och familjeomsorgen får delta i dagens sam-
manträde som åhörare.

-----

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2019.57/73

Antagande av taxor för hemvård i Malå kommun

Omsorgsavdelningens kostnader för mat och tjänster har ökat, och om-
sorgsnämndens taxor för hemvården i Malå kommun behöver därför 
uppdateras för år 2020. 

Fasta priser för mat och tjänster behöver räknas upp med ca 2%. Detta 
innebär att de nya priserna blir:
Service 215 kr/timme
Ledsagning 105 kr/tillfälle
Trygghetslarm 205 kr/månad
Korttidsboende (omvårdnad, service larm) 77 kr/dygn
Hyra korttidsboende 61 kr/dygn

Matkostnader för personer med beslut om bistånd enligt socialtjänstla-
gen:
Frukost 27 kr
Lunch 56 kr
Middag 52 kr
Fika 22 kr
Heldygnskost (samtliga måltider ovan) 123 kr
Månadsabonnemang 3 690 kr
Övriga matgäster 72 kr/portion
Distribution av mat 11 kr/tillfälle

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Taxor för hemvården i Malå kommun antas att gälla 
från 2020-01-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Taxor för hemvården i Malå kommun antas att gälla från 2020-01-01.

-----

Paragrafen förklaras omedlbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 2019.59/04

Internbudget 2020

Omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram för 2020 på 82 967 tkr, 
en ökning med 437 000 kr jämfört med 2019. Nämnden har pga beslut 
om internbudgetering av administrationskostnader (IT, löner, växel mm) 
fått ökade utgifter med 2 400 tkr. Nämnden har under 2019 tagit beslut 
om att stänga en avdelning på Furugården, samt avveckla HVB-
verksamheten.

Med hänsyn till förändringarna enligt ovan har omsorgsavdelningen ta-
git fram ett förslag till internbudget. Förändringar från 2019 års budget 
är att budget för Äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade mins-
kar med 2 100 tkr samt att budgeten för Verksamhetsledning och admi-
nistration ökas med 2 500 tkr.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Internbudget för 2020 för omsorgsavdelningen fast-
ställs och överlämnas till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för del-
givning.

BESLUT

- Internbudget för 2020 för omsorgsavdelningen fastställs och överläm-
nas till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för delgivning.

-----

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks

Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2019.67/04

Delårsrapport januari – augusti 2019 omsorgsnämnden

Omsorgsavdelningen har tagit fram en delårsrapport för tiden januari - 
augusti 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Delårsrapporten fastställs och överlämnas till 
kommunstyrelsen som delgivning. 

BESLUT

- Delårsrapporten fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen som 
delgivning. 

-----

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2019.54/70

Kurser och konferenser

Omsorgsnämnden har mottagit inbjudningar att delta i två konferenser:

Samisk hälsokonferens den 9 oktober i Storuman, deltagarkostnad 200 
kr exkl moms. Siv Stenberg (V), Ylva Olofsson (S) och Jill Johansson 
(ML), Siv Johansson (L) och Britt-Marie Sellman (S) är intresserade av 
att delta. Enligt inbjudan kommer konferensen också att livesändas, och 
är då kostnadsfri. 

Konferens om våldsbejakande extremism – med inriktning på juridik, 
SKL (webbsänd), deltagaravgift 1 200 kr exkl moms (per kommun). 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): De ledamöter i omsorgsnämnden som önskar delta i 
Samisk hälsokonferens via webblänk får göra det mot arvode. Nämnds-
sekreteraren bokar lokal för gemensam videokonferens, samt skickar 
länk för de som vill delta från hemmet.
Siv Stenberg (V), Ylva Olofsson (S), Jill Johansson (ML) och Britt-Marie 
Sellman (S) deltar i konferens om våldsbejakande extremism via webb-
länk.
 
BESLUT

- De ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden som önskar delta i 
Samisk hälsokonferens via webblänk får göra det mot arvode. 
Nämndssekreteraren bokar lokal för gemensam videokonferens, 
samt skickar länk för de som vill delta från hemmet.

- Siv Stenberg (V), Ylva Olofsson (S), Jill Johansson (ML) och Britt-
Marie Sellman (S) deltar i konferens om våldsbejakande extremism 
via webblänk.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jeanette Hallin

Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2019.58/00

Antagande av delegerings- och verkställighetsförteckning

Kontroll av delegerade beslut utifrån socialtjänstlagen och föräldrabal-
ken har skett. Då upptäcktes att ett antal beslut som tidigare delegerats 
har ändrats och nu ligger på omsorgsnämnden för beslut. Delegerings- 
och verkställighetsförteckningen måste därför revideras.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Upprättad delegerings- och verkställighetsförteckning 
antas.

BESLUT

- Upprättad delegerings- och verkställighetsförteckning antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr 2019.65/73

Översyn av dagvården

Dagvården bedrivs idag två heldagar i veckan. Synpunkter på verk-
samhetens aktiviteter och utformning finns både från chefer och bru-
kare.

Det finns utvecklingspotential för den dagvård omsorgen bedriver. Ex-
empelvis kan den förläggas på fyra halvdagar istället för som idag två 
heldagar. De aktiviteter som genomförs på dagvården kan utvecklas till 
att vara mer stimulerande för de äldre.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Omsorgschef ges i uppdrag att tillsammans med led-
ningsgruppen för omsorgen se över och utveckla dagvården för att ge 
de äldre mer meningsfulla aktiviteter då de är där. Uppföljning till om-
sorgsnämnden februari 2020.

BESLUT

- Omsorgschef ges i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen för 
omsorgen se över och utveckla dagvården för att ge de äldre mer me-
ningsfulla aktiviteter då de är där.

- Uppföljning till omsorgsnämnden februari 2020.  

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson, Marie Önnerlöv Näslund, 
Marie Hedström, Eva Oskarsson 

Utdragsbestyrkande

§ 80 Dnr 2019.56/02

Ändrad sysselsättningsgrad för nattbemanning

År 2003 togs beslut om förändringar av nattorganisationen. Det innebar 
att personalen som jobbar natt, maximalt skulle jobba 62% natt och att 
resterande tid upp till heltid förläggs till övriga tidpunkter under dygnet. 
På grund av tidvis rekryteringsbekymmer har viss personal i omgångar 
jobbat mer tid än 62% natt. Arbetsgivaren såg då inga risker med att 
kombinera dag- och natt-tjänstgöring.

I tidigare riskbedömningar, samverkan och beslut har man sett fördelar 
av att jobba både dag och natt enligt följande:
 Förståelse mellan dag- och nattpersonal ökar
 Man jobbar mot gemensamma mål och förenklar arbetet för 

varandra. Tryggheten för de äldre ökar eftersom vårdtagarna kän-
ner till personalen.

I tidigare riskbedömningar har det framkommit att nattpassens längd 
kunde vara kortare för att få mer vila mellan passen.
Kommunal har ansett att storleken på tjänstgöringsgraden skall kunna 
anpassas till varje individ, avtalet reglerar endast veckoarbetstiden.

Nu visar forskning att skiftarbete i kombination med nattarbete kan vara 
skadligt för kroppen. 

En studie som stressforskningsinstitutet gjorde 2012 där ca 2000 per-
soner ingick, visade att litet inflytande över arbetstiden, kort framför-
hållning i skiftschemat och kort dygnsvila upplevs som mest pro-
blematiskt av de som jobbar skift. (Stressforskningsrapport 324).
Det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder bra förutsättningar och en god 
arbetsmiljö. Likaså har skiftarbetaren ett eget ansvar att prioritera sömn 
och återhämtning i samband med lediga dagar.

Permanent nattarbete förefaller ge effekter som liknar de som observe-
rats i roterande skiftarbete även om problemen kan vara något mindre 
om nattarbetet är reellt frivilligt. Man kan misstänka att individer som 
skulle tvingas att arbeta ständig natt skulle drabbas av stora problem 
med sömn och trötthet. (SBU rapport 216, 2013).

Anledning till förändring
 Se ovanstående bakgrund.
 Önskemål bland de som jobbar natt att få mer nätter. Svårt att få ut 

sin tid i schemat.
 Forskning om 3-skift. 
 Kunna ha längre återhämtningsperioder.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson, Marie Önnerlöv Näslund, 
Marie Hedström, Eva Oskarsson 

Utdragsbestyrkande

Ansökningsförfarande
Intern förfrågan om tjänster på max 80%, lägre tjänstgöringsgrad ok.

Kravprofil
Utbildad undersköterska, personlig lämplighet, delegering krävs.
Planerad start årsskiftet 2019-2020.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Ledningsgruppen för omsorgsavdelningen får i upp-
drag att förhandla nattorganisationen med berört fackförbund.

BESLUT

- Ledningsgruppen för omsorgsavdelningen får i uppdrag att förhandla 
nattorganisationen med berört fackförbund.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr 2019.55/00

Revision arbete med dataskyddsförordningen Malå kommun

Som en del i arbetet med att vara dataskyddsombud för en myndighet 
ingår att utföra kontroll och revision av följsamheten gentemot data-
skyddsförordningen. Därför har Isak Nygren/Skellefteå kommun, Malå 
kommuns dataskyddsombud, genomfört en revision av arbetet med 
efterlevnad av bestämmelserna i dataskyddsförordningen i Malå 
kommun.

Metoden för granskning har varit att tillsammans med den kontaktper-
son (undertecknad) för dataskyddsförordningen som är utsedd av Malå 
kommun med flera, gå igenom och granska den dokumentation och 
information som finns tillgänglig i form av beslut och beslutsunderlag, 
informationsunderlag och styrdokument. 

Malå kommun har i stort följt de anvisningar som de fått av kommunens 
dataskyddsombud för arbetet med GDPR. Trots detta finns det ett antal 
förbättringar som behöver vidtas när det gäller kvaliteten och omfatt-
ningen av registerförteckningen, eventuella omförhandlingar av person-
uppgiftsbiträdesavtalen och rutiner för personuppgiftsincident. I revisio-
nen finns en mer detaljerad beskrivning av vad som behöver förbättras. 
Omsorgschefen har på delegation att godkänna förändring av behand-
ling av personuppgifter. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

7



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr 2019.61/75

Uppföljning omvandling av EKB till stödboende

2019-05-22, § 52/19, beslutades att omsorgen skulle se över möjlighet-
erna 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 öppenvårdsverksamhet-
en sagt upp sig med sista anställningsdag 2019-10-20 och sista arbets-
dag 2019-10-11.

Anmälan om ändring av boendeform till stödboende 2019-10-01 är 
gjord. Socialsekreterare kommer under september ha möten med ung-
domar och gode män för att se över beslut och hitta en bra lösning för 
respektive ungdom. Omsorgschef blir föreståndare för stödboendet 
under omställningsperioden efter att nuvarande chef avslutat sin 
anställning. Målsättningen på sikt är att öppenvården utför insatserna 
på boendet, öppenvården organiseras under chefen för hemtjänst. 
Samverkan med fackförbund och riskanalys kommer att genomföras.

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 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2019.66/73

Uppföljning av nedläggning av en avdelning på Furugården

Vid sammanträdet 2019-05-22 tog omsorgsnämnden två beslut, §§ 50-
51, som innebar att en avdelning inom ädreomsorgen skulle stängas för 
att anpassa verksamheten till budget. Alternativen var att stänga en av-
delning på Tjamstangården eller en avdelning på Furugården. När bud-
geten för 2020 antogs av kommunfullmäktige i juni fick omsorgsavdel-
ningen ett extra tillskott för att behålla avdelningen på Tjamstangården. 
Omsorgschefen har därför arbetat vidare enligt beslutet i § 51, ned-
läggning av en avdelning på Furugården (övervåningen). 

Möte med boende och anhöriga har hållits. Samtliga kan tänka sig att 
lämna avdelningen, under förutsättning att plats bereds på den andra 
avdelningen på Furugården.

I dagsläget är det två platser på Furugården som behöver frigöras för 
att omsorgsavdelningen ska kunna stänga en avdelning. Det är svårt att 
spekulera i när detta kommer att ske men förhoppningen är att vi före 
januari 2020 kan stänga en avdelning. Detta då förutsättningarna för att 
kunna hålla budgeten för nästa år är beroende av att en avdelning 
stängts.    

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 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 2019.63/02

Arbetsmiljöarbete: Sunt arbetsliv

Omsorgsavdelningens höga sjuktal påverkar arbetsmiljön och ekono-
min negativt. Omsorgsavdelningen behöver därför jobba aktivt med den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Sunt arbetsliv som ägs av arbetsmarknadens parter har efter förfrågan 
från oss meddelat att man ställer upp med sina resurser i form av per-
sonal för att hjälpa omsorgen förbättra arbetsmiljön och sänka sjukta-
len.
Vi har i dagsläget haft flera styrgruppsmöten och workshops vilket re-
sulterat i ett antal friskfaktorer omsorgen ska jobba aktivt med under 
2019 och framåt. 
Vi hade 27-28 augusti en ”Kick Off” med all personal som arbetar i om-
sorgen. Detta för att alla inom omsorgen ska ha en gemensam ut-
gångspunkt och få en bra start på det framtida arbetet. Vi kommer un-
der hösten fortsätta arbetet inom omsorgens olika verksamheter.  

Omsorgsavdelningens behov av att sänka sjuktalen är stort inför fram-
tida ekonomiska och bemanningsrelaterade utmaningar. Bedömningen 
är därav att detta arbete är viktigt och måste prioriteras i vilket samar-
betet med Sunt arbetsliv är en viktig del.

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 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2019.62/02

Arbetsmiljöarbete: Sjuk och frisk

Omsorgsavdelningens sjuktal har under en lång tid legat högt. Sjuktalen 
har dock de senaste åren sjunkit med ett antal procent. Det finns trots 
de sjunkande sjuktalen ett stort behov av att aktivt arbeta med att sänka 
sjukfrånvaron. Ett led i detta är att strukturera upp och förtydliga rutiner, 
hantering och uppföljning av sjukskrivningarna inom omsorgen.

Vi kommer under september/oktober att inom omsorgen införa ett nytt 
system för sjukskrivningar. Sjuk och frisk tillhandahålls av Previa och är 
en tjänst där medarbetare vid sjukfrånvaro gör sin sjukanmälan via tele-
fon till en sjuksköterska på Previa. Personalen får av sjuksköterskan 
rådgivning, sjuksköterskan genomför även uppföljningssamtal med den 
sjukskrivne efter 3 dagars sjukskrivning.

Chefen får från Previa uppdateringar kring beräknad återgång i arbete 
samt en tydlig bild av antal sjukskrivningar per medarbetare och tidspe-
riod. Detta för att kunna följa upp och sätta in tidiga insatser i de fall det 
är nödvändigt. Vidare kommer omsorgens chefer och nämnd kunna 
följa frånvaroorsak på ett mer överskådligt sätt än vad som idag är möj-
ligt, då tjänsten inehåller ett antal verktyg för att kunna mäta sjukskriv-
ningar och orsaker till sjukskrivningar.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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Omsorgsnämnden 2019-09-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr 2019.51/70

Delgivningar 2019-09-18

Malå/Norsjö miljö- och      Avregistrering av livsmedelsverksamhet – 
byggnämnd Måltidsenheten

Malå/Norsjö miljö- och      Avregistrering av livsmedelsverksamhet – 
byggnämnd Columbusgården

Malå/Norsjö miljö- och      Beslut om riskklassning – Hemtjänsten
Byggnämnd

Kommunfullmäktige           Kf § 116/19 - Fastställande av principer för
                                           internprissättning, lokaler och investeringar

Socialstyrelsen Statsbidrag att rekvirera till förstärkning av
                                           äldreomsorgen

Florence Gruppen Öppet brev

Socialstyrelsen Statsbidrag att söka för att öka kunskapen
                                           om hbtq-personers situation, ytterligare 
                                           medel 

Kommunstyrelsen Ks § 111/19 - Redovisning av åtgärder för att 
                                           uppnå en budget i balans – nämnderna

Myndigheten för ung-         Nationell attitydstudie av unga är klar
doms- och civilsam-
hällesfrågor

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Redovisningen av delgivningarna godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delgivningarna godkänns.

-----
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§ 87

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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