
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Plats och tid Kommunförvaltningen, sammanträdesrum Jupiter, kl 08:00

Ajournering Kl 08.05-09.25 Information
Kl 09.25-09.40 Fika
Kl 09.40-11.00 Information
Kl 11.00-11.05 Bensträckare
Kl 12.00-13.00 Lunch
Kl 13.00-13.40 Studiebesök
Kl 14.35-14.40 Fika

Beslutande Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Siv Stenberg (V) §§ 60-61
Emil Stråhle (S)
Monica Örnberg (S)
Cecilia Festin Stenlund (L)
Fred Cederlund (ML)
Joakim Pettersson (ML)

Övriga deltagande Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef
Jeanette Hallin, 1:a socialsekreterare
Helén Örnberg, sekreterare
Angelica Mörtzell, socialsekreterare §§ 60-74
Mia Björklund, socialsekreterare § 75
Oksana Renström, MAS § 50
Marie Önnerlöv Näslund, Verksamhetsansvarig hemvård § 55
Ulrika Grensell, Biståndshandläggare § 55
Eva Oskarsson, Arbetsledare POOLEN § 52

Utses att justera Joakim Pettersson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen Omsorgsavdelningen torsdag 1 juni 2017 
kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 48-60
Helén Örnberg

Ordförande

Ylva Olofsson

Justerande

Joakim Pettersson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-05-24

Anslag sätts upp 2017-06-01 Anslag tas ner 2017-06-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsnämnden

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 48

Dagordning
      

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Dagordningen godkänns med följande ändring.

Utgår: *Information IFO

Tillägg: *Ny organisation för öppenvård inom individ- och 
familjeomsorgen

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring.

Utgår: *Information IFO

Tillägg: *Ny organisation för öppenvård inom individ- och 
familjeomsorgen

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 49

Kurser och konferenser
      

Ylva Olofsson informerade från ”Aktuell socialpolitik” i Kalix. 

Åsa Fuhrén Thulin, Sveriges kommuner och landsting pratade om 
aktuell socialpolitik. Gertrud Åström, svensk företags- och 
organisationsledare samt expert på jämställdhetfrågor pratade om 
jämställdhet. Rädda barnen informerade om barnens situation i Sverige 
och övriga världen. En pappa pratade om ”En pappas kamp om 
vårdnaden av sina barn”. Hanna Henriksson - ”Leda med kunskap om 
kärnverksamheten, arbetstyngd och ärendegenomgångar”.  
Även studiebesök ingick i dessa dagar.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2017.25/73

Patientsäkerhetsberättelse 2016
      

Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 
mars varje år ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse av vilken det 
ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

För att bedriva säker vård av god kvalitet har äldreomsorgen riktlinjer 
och rutiner till hjälp. Ett förebyggande arbetssätt eftersträvas för att 
minska antalet vårdskador.

Varje år genomförs en kvalitetsmätning under vecka 46 i samtliga 
inlandskommuner i Västerbottens inland. Detta görs för att jämföra 
kommunernas kvalitet och om möjligt dra nytta av goda resultat. I 
MAS-nätverket samarbetar kommunerna för att förbättra kvaliteten i 
kommunernas hälso- och sjukvård.

Målen som var uppsatta för att förbättra patientsäkerheten i Malå 
kommun under 2016 har bara delvis uppnåtts. Övergripande mål för 
2016 blir därför en fortsättning på 2017 års målsättningar.

BESLUTSUNDERLAG

Se Oksana Renströms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia Festin Stenlund (L): Patientsäkerhetsberättelsen för Malå 
kommun år 2016 godkänns. Nämnden noterar att nattfastan är lång och 
ger MAS i uppdrag att se över nutritionspolicyn och rutiner för 
efterlevnad.

BESLUT

- Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år 2016 godkänns.
- Nämnden noterar att nattfastan är lång och ger MAS i uppdrag att 

se över nutritionspolicyn och rutiner för efterlevnad.

-----

Oksana Renström
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2017.33/75

Ny organisation för öppenvård inom individ- och familjeomsorgen
      

Idag köper omsorgsnämnden tjänster från flera utförare då beslut om 
öppenvård inom öppenvård inom individ- och familjeomsorgen ska 
verkställas. Dessa är bl a 

 Galejan - hemma hos
 Fyren - 18 + verksamhet till EKB
 Privatperson - föräldrastöd
 Konsulter - familjebehandling och umgängesstöd

Individ- och familjeomsorgens ungefärliga kostnader per år för dessa 
insatser är totalt 4 056 248 kr.

För att minska omsorgsnämndens kostnader, öka resursutnyttjandet 
och förbättra det förebyggande arbetet har ett nytt förslag på struktur 
tagits fram.

Förslaget innebär att individ- och familjeomsorgen har en egen 
öppenvård gentemot barn/unga/familjer/vuxna där följande förslag på 
insatser inryms:

 Hemma-hos/bostöd
 Socialpedagog eller liknande

 Familjebehandling
 Föräldrastöd
 Handledare för t ex personal på HVB- och familjehem

 Umgängesstöd
 Ungbo

 Bostöd till unga vuxna (<30 år)
 Samlingslokal

Uppskattade kostnader med egen öppenvård inom individ- och 
familjeomsorgen är totalt 2 464 836 kr.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Avtalet med Galejan sägs upp till 2017-12-31. 
Omsorgsnämnden ger i uppdrag till omsorgschefen att fortsätta utreda 
hur egen öppenvård inom individ- och familjeomsorgen ska se ut och 
organiseras.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Avtalet med Galejan sägs upp till 2017-12-31.
- Omsorgsnämnden ger i uppdrag till omsorgschefen att fortsätta 

utreda hur egen öppenvård inom individ- och familjeomsorgen ska 
se ut och organiseras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2017.26/02

Uppföljning av utökade arbetspass
      

Omsorgsnämnden tog 2016-09-15, § 74/169, beslut om att 
effektivisera arbetstiden inom äldreomsorgens verksamheter genom 
att utöka antalet arbetspass per schemaperiod. Detta skulle enligt 
forskningen vara bra för hälsan, ge minskad stress och ge mer tid för 
återhämtning. Nackdelen skulle vara färre lediga dagar för de 
anställda, vilket personalen kan uppleva som negativt.

Efter utvärdering av effektiviseringen av arbetstid så framkom det att 
personalen upplever att de inte hinner återhämta sig mellan 
arbetspassen. Personalen upplever en ökad stress och fler missar 
med medicinhanteringen. De anser Malå Kommun som en mindre 
attraktiv arbetsgivare. De tycker det är svårt att få ihop schemat och 
att det leder till att det blir för lite personal på eftermiddagarna.

Arbetsledarna ser att korttidsfrånvaron inte har minskat men upplever 
att det finns mer personal på de tider med högst arbetsbelastning. 

Vid enhetsövergripande samverkan, omsorgsavdelningen, vill 
Kommunal att utvärdering bör ske i november för att nämnden ska 
kunna fatta beslut om försöket med fler arbetspass permanentas eller 
ej.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Provperioden fortsätter året ut, ny utvärdering görs i 
november 2017. 

BESLUT

- Provperioden fortsätter året ut, ny utvärdering görs i november 
2017.

-----

Mari-Louise Lundqvist
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 2017.27/04

Delårsrapport tertial 1 2017
      

Delårsrapport för Omsorgsnämndens ansvarsområde tertial 1 2017 
redovisas.

Årets delårsrapport visar ett bättre utfall mot budget än föregående år. 
Utfallet för årets fyra första månader visar att vi ligger på 94 % av 
budgeterade medel för perioden. Årets löne-översyn är inte klar utan 
kommer att utbetalas först i juni, varför vi idag inte vet det exakta 
utfallet för Omsorgsnämndens del. Detta tillsammans med nya 
ersättnings-regler för mottagande av Ensamkommande Barn gör att vi 
sätter en prognos på -900 000.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia Festin Stenlund (L): Delårsrapport för Omsorgsnämndens 
ansvarsområde tertial 1 2017 godkänns med tillägg i 
omsorgsnämndens styrkort 2017 och måluppfyllelse för medarbetare: 
Hög sjukfrånvaro, svårt att rekrytera. Ingen informationsinsats kring 
lokala värdighetsgarantier. Ingen medarbetarenkät är genomförd. 
Omsorgschefen får i uppdrag att vidta åtgärder för att hålla budget.

BESLUT

- Delårsrapport för Omsorgsnämndens ansvarsområde tertial 1 2017 
godkänns med tillägg i omsorgsnämndens styrkort 2017 och 
måluppfyllelse för medarbetare: Hög sjukfrånvaro, svårt att 
rekrytera. Ingen informationsinsats kring lokala värdighetsgarantier. 
Ingen medarbetarenkät är genomförd.

- Omsorgschefen får i uppdrag att vidta åtgärder för att hålla budget.

-----

Mari-Louise Lundqvist, Lina 
Dahlbäck
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2017.32/04

Konsekvens av tilldelad budget 2018
      

En konsekvensensbeskrivning och åtgärdsplan för omsorgsnämndens 
verksamhetbudget 2018 är framtagen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia Festin Stenlund (L): Nämnden ger omsorgschefen i uppdrag till 
nästa nämnd att återkomma med förslag till konkreta åtgärder för att 
hålla budget 2018. 

BESLUT

- Nämnden ger omsorgschefen i uppdrag till nästa nämnd att 
återkomma med förslag till konkreta åtgärder för att hålla budget 
2018.

Mari-Louise Lundqvist
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2017.28/73

Granskning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen
      

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Malå kommun har 
PwC granskat styrning och ledning av biståndsbedömningen inom 
äldreomsorgen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning 
av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen.

Den sammanfattade bedömningen är att Omsorgsnämnden inte 
säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av 
biståndsbedömningen inom äldreomsorgen.

Omsorgsnämnden tog 2016-09-15, § 76/16, beslut om ett nytt doku-
ment för taxor och avgifter inom äldreomsorgen. I samband med detta 
beslut informerades nämnden om att ett nya riktlinjer för biståndsbe-
dömning inom äldreomsorgen skulle arbetas fram. Vid mötet 2016-12-
15, § 128/16, informerades nämnden om att arbetet fortfarande 
pågick, men att nämndens beslut § 65/16 om att arbeta enligt 
metoden Individens Behov i Centrum (IBIC) medförde problem, 
eftersom vårt datasystem inte är anpassat till metoden.

För att utveckla verksamheten lämnar PWC följande rekommendat-
ioner:

-     att omsorgsnämnden säkerställer nya riktlinjer för 
      biståndsbedömning inom äldreomsorgen arbetas fram, samt   
      att syftet med dessa riktlinjer tydliggörs
-     att omsorgsnämnden säkerställer att handläggningsprocessen   
      utformas så att den ger förutsättningar för likabedömning och  
      rättssäker handläggning inom äldreomsorgen
-     att omsorgsnämnden säkerställer att uppföljning i förhållande  
      till fattade beslut om bistånd inom äldreomsorgen kan ske på  
      ett strukturerat och systematiskt sätt
-     att omsorgsnämnden beslutar om vilken uppföljning och  
      utvärdering av myndighetsutövningen inom äldreomsorgen 
      som ska rapporteras till nämnden.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande.
Se PWC:s rapport ”Styrning och ledning av biståndsbedömning inom 
äldreomsorgen.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Riktlinjer för biståndsbedömning, där hänsyn har 
tagits till PWC:s rekommendationer, antas. Omsorgsnämnden ger 
omsorgschefen uppdrag att undersöka vilket planeringssystem som 
behövs, för att säkerställa att brukarna får den insats de beviljats, och 
vad kostnaden blir som redovisas i nämnden.

BESLUT

- Riktlinjer för biståndsbedömning, där hänsyn har tagits till PWC:s 
rekommendationer, antas.

- Omsorgsnämnden ger omsorgschefen uppdrag att undersöka vilket 
planeringssystem som behövs, för att säkerställa att brukarna får 
den insats de beviljats, och vad kostnaden blir som redovisas i 
nämnden.

-----

Mari-Louise Lundqvist
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2017.29/04

Revisionsrapport omsorgsnämndens ansvarsutövande 2016
      

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen 
ska granska alla styrelser, nämnde och fullmäktigeberedningar.

Kommunstyrelse och facknämnder ska förvalta och genomföra 
verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och 
föreskrifter. Föra att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga 
upp system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dess verktyg tillämpas på avsett sätt. 
En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte 
bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Vår bedömning är att nämnden i stort vidtagit tillräckliga åtgärder för 
att styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. 

Nämnden rekommenderas att utveckla följande: Tydliggör kopplingen 
mellan fastställda mätetal/mål och bedömd måluppfyllelse.

BESLUTSUNDERLAG

Se revisionsrapport

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2017.30/02

Arbetsmiljöplan för omsorgsnämndens ansvarsområde 2017
      

Arbetsmiljöverket besökte den 20 mars omsorgsavdelningen för att 
inspektera vårt arbetsmiljöarbete.

Vid inspektionen fann man en del som fungerade bra, men hittade 
också en del som behövde förbättras. De krav som man ställer är:

- -   att upprätta skriftliga rutiner för olycksfall-och tillbudsrapportering
- att undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för hot-

och våld som finns i vår verksamhet
- att upprätta skriftliga rutiner för introduktion av nyanställda och 

personer som varit borta en längre tid från arbetet
- att upprätta skriftliga rutiner för uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.

Utifrån de krav som ställts i inspektionsmeddelandet har en ny och 
uppdaterad Arbetsmiljöplan tagits fram. Denna plan innehåller de 
rutiner som efterfrågats i inspektionsmeddelandet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Arbetsmiljöplan för omsorgsavdelningen fastställs. 
Ordförande och vice ordförande deltar vid Arbetsmiljöverkets återbesök 
den 27 juni 2017.

BESLUT

- Arbetsmiljöplan för omsorgsavdelningen fastställs.
- Ordförande och vice ordförande deltar vid Arbetsmiljöverkets 

återbesök den 27 juni 2017.

-----

Ylva Olofsson, Cecilia F 
Stenlund
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 58

Delgivningar
      

Malå Arbetarkommun Skrivelse - Ensamkommande 
flyktingbarn i gymnasiet

Jeanette Hallin                                    Svar på skrivelse - 
Ensamkommande flyktingbarn i 
gymnasiet

Kommunfullmäktige Val av andre vice ordförande i 
omsorgsnämnden för tiden t o m 

                                                           2018-12-31

Budget - Budgetramar 2018 
samt budgetförutsättningar 2018

Beviljande av ansvarsfrihet år 
2016 för omsorgsnämnden

Årsredovisning 2016

Kommunstyrelsen                               Månadsuppföljning - Uppmaning 
till återhållsamhet i kommunens 
verksamhet

                                                           Tillsättande av en 
integrationsgrupp för 
genomförande av handlingsplan 
för integrationsarbete 2017 -
2019

IVO Beslut - Anmälan enligt lex 
Sarah från omsorgsnämnden i 
Malå kommun avseende särskilt 
boende inom äldreomsorg

                                                           Beslut - Tillsyn av hem för vård 
eller boende (HVB) för barn och 
unga vid Poseidon i Malå 
kommun.

Sveriges kommuner Cirkulär 17:12 En ny hälso- och 
landsting sjukvårdslag
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Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Malå/Norsjö Miljö- och                        Tidsbegränsat bygglov 
Tidsbegränsad ändrad   

                                                            användning från tillfälligt boende   
                                                            till bostäder Malå 7:22 (Loket)

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 59

Redovisning av delegationsbeslut
      

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.
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Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-05-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§§ 60-75

Personärenden
      

Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag 26 kap 1§
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