
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sociala utskottet 2021-05-19

Plats och tid Kommunförvaltningen onsdagen den 19 maj 2021, kl 08.00-10.00

Ajournering 09:26-09:38

Beslutande
Ledamöter Siv Stenberg (V)

Charlotte Hultdin (S)
Övriga deltagande
Tjänstepersoner John Olsson, socialchef

Nina Olofsdotter, sekreterare
Oksana Renström, MAS § 7
Jim Lundmark, kommunchef § 8, via teams.

Utses att justera Charlotte Hultdin (S)

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen onsdagen den 19 maj 2021, kl 10.15.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-11
Nina Olofsdotter

Ordförande

Siv Stenberg (V)

Justerande

Charlotte Hultdin (S)

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

Organ Sociala utskottet

Sammanträdesdatum 2021-05-19

Anslag sätts upp 2021-05-19 Anslag tas ner 2021-06-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Allmänna avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2021-05-19

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 6

Fastställande av dagordning

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 2021-05-19

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS

Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2021.93/73

Godkännande av Patientsäkerhetsberättelsen 2020

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 in-
landskommuner i Västerbottens inland. Detta görs för att jämföra kom-
munernas kvalitet och om möjligt dra nytta av goda resultat. I MAS-
nätverket samarbetar kommunerna för att förbättra kvaliteten i 
kommunernas hälso- och sjukvård.

Under 2020 har man inom Malå kommuns äldreomsorg arbetat med att:
 Förbättra kvalitén av avvikelseutredningar. Gäller framför allt 

analys, åtgärd och återkoppling
 Fortsätta med egenkontroller hygien, nattfasta, basala 

hygienrutiner
 Fortsätta med implementering och användandet av nationella 

kvalitetsregistren på ett systematiskt sätt samt använda 
resultaten på enheterna

 Genomföra arbete med fördjupade läkemedelsgenomgångar 
enligt Västerbottensmodellen.

Förbättringar har skett på flera områden, men det finns fortfarande en 
del brister. Avvikelseutredningar och uppföljningar har förbättrats med 
införandet av kvalitetsråd på fyra enheter från januari 2019. Detta kan 
förhoppningsvis bidra till reflektioner över uppkomna resultat/analyser 
och leda till förbättringar.

Arbetet med att höja kvalitén på vården fortsätter under 2021, med 
fokus på att:

 Förtsätta med egenkontroller av nattfasta och basala 
hygienrutiner

 Se över fallprevention
 Förbättra följsamheten  för SIP träffar
 Skydda våra äldre mot Covid- 19
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2021-05-19

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS

Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Oksana Renströms tjänsteutlåtande 2021-05-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år 2020 
godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år 2020 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2021-05-19

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS

Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2021.95/00

Godkännande av utbildningsplan för politiker

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30, § 53 att:

Kommunchefen får i uppdrag att upprätta en utbildningsplan med 
budget för ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige 
och i utskott.

Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen 2021-06-08.

I samband med att Malå kommun ändrade den politiska organisationen
till en kommunstyrelse med utskott har frågan uppstått om vem som har 
mandat att besluta om utbildningar för ledamöter i utskotten. I dagsläget 
är det ansvarig tjänsteperson för kommunstyrelsen, verksamhet 101, 
som har mandat att besluta om medel till utbildningar utifrån den budget 
som finns. 

I budgetarbetet för 2022 finns det möjlighet att avsätta medel till utbild-
ningar/konferenser där det tillkommer en kostnad (såsom deltagarav-
gifter, arvoden och förlorad arbetsförtjänst) för ledamöter i kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige. Att göra en utbildningsplan är svårt att 
göra då man inte i dagsläget vet vilka utbildningar som kommer att 
erbjudas under 2022. 

Ett förslag är att avsätta 50 tkr till nedanstående:

UTBILDNINGSPLAN
Aktivitet Ansvarig Budget

Kommunfullmäktige Kommunallagen Kommunsekr 30
Kommunstyrelsen Tillsynsutbildning Kommunsekr 5
Allmänna utskottet Ordförandeträffar Avdelningschef 5
Utbildningsutskottet Ordförandeträffar Avdelningschef 5
Sociala utskottet Ordförandeträffar Avdelningschef 5

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteskrivelse 2021-04-19.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2021-05-19

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Utbildningsplanen godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYELSEN

- Utbildningsplanen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2021-05-19

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS/KF

Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2021.98/01

Fastställande av Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030

Ny Regional Utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030, 
Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft, 
har antagits av Regionfullmäktige.. Den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS 2020 - 2030) riktar sig till hela Västerbottens län, en hållbar 
region, inom vilka de olika kommunernas behov skiljer sig åt. Mål, 
behov och prioriteringar måste därför anpassas efter varje kommuns 
specifika förutsättningar. Malå kommun har genomfört analys- och 
skrivprocessen på tjänstepersonsnivå, funktioner från olika avdelningar, 
har bidragit med framtagning av en ny Lokal Utvecklingsstrategi (LUS), 
2030. Malå kommuns Översiktsplan (ÖP) utgör kommunens 
övergripande strategiska dokument. Malå kommuns LUS har 
samordnats med ÖP och anpassats utifrån RUS för Västerbottens län 
2020-2030. Kommunstyrelsens politiker har gjort prioriteringar av 
globala mål och indikatorer med sikte mot Malå 2030 – En levande 
plats och En cirkulär plats. Representanter för näringslivet i Malå 
kommun och det kommunala bolaget MENI har inkommit med 
synpunkter, vilka i möjligaste mån har beaktats. Innehållet i LUS har 
samordats med Malå kommuns integrationsstrategi och med förslaget 
till reviderad Serviceplan för Malå kommun samt med Malå kommuns 
yttrande gällande ny Regional Livsmedelsstrategi, som är under 
framtagande av Region Västerbotten. LUS skall vara vägledande i 
utvecklingsarbetet fram till 2030, Malå - en attraktiv kommun här 
olikheter skapar utvecklingskraft. Vår gemensamma strategi 
ska fungera som en kompass och ett verktyg för alla verksamheter och 
aktörer i kommunen, i det dagliga utvecklingsarbetet, samt vid 
ansökan av projektmedel ur internationella, nationella och regionala 
fonder och program. 

En lokal utvecklingsstrategi är en vägvisare. Med en gemensam syn på 
kommunens mål, behov och prioriteringar bygger processen och 
strategin på, och öppnar upp för samtal, samsyn, samarbete och 
samhandling.

LUS öppnar därmed upp för transparent samarbete för platsbaserad 
hållbar utveckling och tillväxt i Malå centralort och hela Malåbygden. 
Tillsammans. Vi tillsammans, med olika aktörer/parter utanför den egna 
kommunorganisationen, är Malå, en kommun här olikheter skapar 
utvecklingskraft. 

BESLUTSUNDERLAG

Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande 2021-03-04.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2021-05-19

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS/KF

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Upprättat förslag till Lokal utvecklingsstrategi för Malå 
kommun 2030 fastställs. Kommunchefen får det övergripande 
uppdraget att implementera strategin i hela kommunorganisationen och 
vid behov även tydliggöra uppdrag för strategins genomförande. 
Uppföljning och revidering av strategin ska göras enligt upprättat 
förslag, och en en uppföljning av indikatorerna sker årligen av de.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 
fastställs. 

- Kommunchefen får det övergripande uppdraget att implementera 
strategin i hela kommunorganisationen och vid behov även tydliggöra 
uppdrag för strategins genomförande. 

- Uppföljning och revidering av strategin ska göras enligt upprättat 
förslag, och en en uppföljning av indikatorerna sker årligen av de.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2021-05-19

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS

Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2021.97/70

Upphörande av bidrag, Anonyma Alkoholister

Omsorgsnämnden beslutade 2004-02-11 § 15 att bevilja bidrag till hyra, 
el samt fast telefon för organisationen Anonyma Alkoholister. 
Lägenheten de hållit till i ligger på Furugatan 7A och har använts 
tillsammans med kommunens öppenvård samt familjebehandling. 
Lägenheten ska renoveras från och med 2021-05-16 och ska därav 
vara tömd innan arbetet kan påbörjas. 

Öppenvården är inte längre i behov av lokalen och Anonyma 
Alkoholister har möjlighet att ordna med egen lokal utan kommunala 
medel.

Avtalet för lägenheten sägs upp och Anonyma Alkoholister ordnar med 
egen lokal. Detta ger positiv ekonomisk effekt för kommunstyrelsen 
samtidigt som det inte påverkar Anonyma Alkoholisters verksamhet 
nämnvärt.

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande 2021-05-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Bidrag till Anonyma Alkoholister upphör och 
lägenheten sägs upp.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Bidrag till Anonyma Alkoholister upphör och lägenheten sägs upp.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2021-05-19

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 11

Kurser och konferenser

Informationsträff via skype om samspelet Agenda 2030 och samiska 
nationella rättigheter den 25/5 kl 13.00-16.00.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Siv Stenberg deltar på informationsträffen.

BESLUT

- Siv Stenberg deltar på informationsträffen.

-----
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