
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-04-01

Plats och tid Jupiter, kl 08.00 – 10.05

Ajournering 9.30 – 9.45 fika

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

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska, §§ 21-22

Utses att justera Lena Nyström, ersättare Anna-Stina Bergström

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen onsdag den 1 april 2020, kl 10.15

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-29
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Lena Nyström

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-04-01

Anslag sätts upp 2020-04-01 Anslag tas ner 2020-04-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-04-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 20

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-04-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2020.20/01

Antagande av pandemiplan för äldreomsorgen i Malå kommun

Utifrån nuvarande situation med COVID-19 uppdagades att 
omsorgsavdelningen saknar aktuell pandemiplan för äldreomsorgen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och omsorgschef har tagit fram en 
ny, aktuell pandemiplan.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Pandemiplan för äldreomsorgen i Malå kommun 
antas.

BESLUT

- Pandemiplan för äldreomsorgen i Malå kommun antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-04-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 22

Information om det aktuella läget gällande den pågående pandemin 
(Covid-19)                                                                                           

Medicinskt ansvarig sköterska, Oksana Renström, berättar om det ak-
tuella läget.

Idag finns ingen bekräftat smittad med Covid-19 i Malå. Sannolikt kom-
mer pandemin hit om några veckor. Frånvaron av personal är normal 
för årstiden. Vi arbetar förebyggande med planering och begränsning 
av besök – från idag 2020-04-01 besöksförbud enligt beslut från 
regeringen.

Provtagning kommer att ske av personal som uppvisar förkylnings-
symptom inom äldreomsorgen vid sjukstugan. Äldre som misstänks 
smittade blir provtagna av kommunens sjuksköterskor i hemmet. Mål-
tider serveras i de boendes lägenheter.

Prognosen är idag att den värsta perioden i länet kommer i mitten av 
maj. Om 25% av våra äldre blir sjuka innebär det ca 30 smittade inom 
särskilt boende/hemsjukvård, vilket innebär stor belastning på vår per-
sonal. 

Vi arbetar med att informera personalen om vilka hygienrutiner som 
krävs för att undvika smitta, så att vi är förberedda när det blir skarpt 
läge.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-04-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2020.17/73

Översyn av demensboende i Malå kommun

Omsorgen har i dagsläget ett boende för demenssjuka med beteende-
förändringar, Sörgården. 4 av de 21 platserna är inte belagda, en be-
läggning på endast 81%. Detta beror på att vi har fler renodlade de-
mensplatser än vi i dagsläget har behov av. De 17 belagda platserna 
blir därav väldigt dyra samtidigt som personer med behov av särskilt 
boende inte kan få sina beslut verkställda på grund av att diagnos (de-
mens med beteendeförändringar) saknas.

För att möta de behov som finns på platser inom särskilt boende behö-
ver omsorgsavdelningen se över hur vi på bästa sätt kan använda de 
resurser vi har till vårt förfogande. Utifrån detta samt de framtida utma-
ningarna med att minska vår verksamhet med ytterligare en avdelning 
inom särskilt boende behöver beslut fattas.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Omsorgschefen ges i uppdrag att tillsammans med 
ledningsgruppen se över Sörgårdens verksamhet och anpassa den till 
dagens och framtidens behov. Detta kan innebära att en avdelning eller 
hela Sörgården kan användas till att verkställa beslut även för personer 
utan demensdiagnos.

BESLUT

- Omsorgschefen ges i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen 
se över Sörgårdens verksamhet och anpassa den till dagens och fram-
tidens behov. Detta kan innebära att en avdelning eller hela Sörgården 
kan användas till att verkställa beslut även för personer utan demens-
diagnos.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-04-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2020.15/04

Ekonomisk redovisning januari - februari 2020

Omsorgsavdelningen gick in i det nya året med stora ekonomiska ut-
maningar. Årets två första månader visar ett periodiserat underskott på 
400 tkr. Majoriteten av underskottet genereras av äldreomsorgen och 
LSS. Det är samma verksamheter som drogs med ekonomiska problem 
förra året som står för stor del av underskottet 2020.
EKB verksamheten som 2019 visade ett negativt resultat om ca 3 700 
tkr har under de två första månaderna 2020 vänt trenden och visar på 
ett positivt resultat om 96 tkr.

Den höga arbetsbelastningen på Sörgården har medfört högre kostna-
der än budgeterat. Den högre bemanningen som varit har dock i dags-
läget dragits ner och kommer förhoppningsvis på sikt inte generera 
samma kostnader. Vidare ligger de strukturella förutsättningarna på Fu-
rugården kvar vilket innebär höga kostnader. Det är i dagsläget svårt att 
dra några större slutsatser framåt av det ekonomiska utfallet till och 
med februari. Detta då endast två månader gått och verksamheten är 
så föränderlig.

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 2020-04-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2020.19/02

Mål för arbetsmiljöarbetet 2020 i omsorgsnämndens verksamhetsområ-
den                                                                                                           

I kapitel 4 i Arbetsmiljöhandbok för omsorgsnämnden finns mål och ak-
tiviteter för arbetsmiljöarbetet i omsorgsnämndens verksamhetsområ-
den. Dessa ska följas upp och revideras årligen.

För 2020 föreslås samma mål som för 2019, alltså ingen ändring i do-
kumentet.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Mål för arbetsmiljöarbetet 2020 i omsorgsnämndens 
verksamhetsområde antas.

BESLUT

- Mål för arbetsmiljöarbetet 2020 i omsorgsnämndens verksamhetsom-
råde antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-04-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2020.18/02

Arbetsmiljöarbete: uppföljning Sunt arbetsliv

Omsorgsavdelningen har under 2019 haft ett samarbete med Sunt Ar-
betsliv. Arbete med friskfaktorer har pågått inom äldreomsorgen i varie-
rande grad. Enhetschefer har under hela 2019 haft enskild coaching 
med Sunt Arbetsliv.

Coaching med enhetscheferna kommer att fortgå under 2020. Samar-
betet med Sunt Arbetsliv kommer troligtvis lyftas upp på kommunnivå. 
Planeringen kring arbetet med Sunt Arbetslivs verktyg chefoskopet har 
påbörjats och en utbildningsinsats kommer troligen hållas med samtliga 
chefer i kommunen.

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 2020-04-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2020.16/02

Arbetsmiljöarbete: uppföljning Sjuk och Frisk

Omsorgsavdelningen har sedan hösten 2019 använt tjänsten Sjuk och 
Frisk via Previa för sjukanmälan, vård av barn samt rådgivning vid sjuk-
dom.

Sjukanmälningar sker nu på ett mer strukturerat sätt och cheferna har 
större möjlighet att följa sjukskrivningarna via verktyget Sjuk och Frisk. 
Det går i dagsläget inte att göra några antaganden huruvida införandet 
av tjänsten medfört lägre sjuktal. Sjuktalen har under de senaste åren, 
även innan införandet sjunkit. 

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 2020-04-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2020.21/75

Delgivningar 2020-04-01

Kommunstyrelsen Ks § 7/20 – Svar på revisionsrapporten An-
passningsarbete för att nå en ekonomi i ba-
lans - Kommunrevisionen

Inspektionen för vård Beslut lex Maria
och omsorg

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 2020-04-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 29

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 2020-04-01

Plats och tid Jupiter, kl 08.00 – 10.05

Ajournering 9.30 – 9.45

Beslutande Siv Stenberg (V)
Kim Bergström (V)
Lena Nyström (V) för Ylva Olofsson (S)
Anna-Stina Bergström (V) för Britt-Marie Sellman (S)

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Mia Björklund, socialsekreterare §§ 30-31
Jeanette Hallin, 1:e socialsekreterare § 32

Utses att justera Lena Nyström, ersättare Anna-Stina Bergström

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen onsdag den 1 april 2020, kl 10.15

Underskrifter Sekreterare Paragraf 30 - 32
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Lena Nyström

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-04-01

Anslag sätts upp 2020-04-01 Anslag tas ner 2020-04-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande

ingelaw
Textruta
Sekretess enligt Offentlighet- och sekretesslagen kap 26 § 1 samt GDPR.Ingela Westerlund Svahn, nämndsekreterare


