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2019-03-04

1 (20)

Plats och tid

Malåborg, kl 13.00 - 13.45

Ajournering

Kl 13.30 - 13.44 cirkulation av meddelande-pärmen

Beslutande

Samtliga ledamöter med undantag av Kim Bergström (V), Lars Holmkvist (ML), Simon Morén (V) och Malena Önnerlöv (S), vilka ersätts
av Åke Wallgren (V), Ethel Cavén (ML), Claes-Göran Wikström (V)
och Ove Stenlund (S).
Frånvarande utan ersättare är Arne Hellsten (ML) och Emil Högberg
(C).
Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Ulrika Bergstedt (S), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Stefan Lundgren och Siv Stenberg

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, måndag den 11 mars 2019, kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

63 - 73

Catrin Björck
Ordförande

Joakim Eliasson
Justerande

Stefan Lundgren

Siv Stenberg
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-03-04

Anslag sätts upp

2019-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2019-04-02

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESLISTA
Ordinarie
ledamot
Lennart Gustavsson
Mikael Abrahamsson
Arne Hellsten
Anna Harr
Jeanette Hallin
Cecilia Festin Stenlund
Petter Lundström
Roger Oskarsson
Börje Stenlund
Lena Nyström
Ylva Olofsson
Stefan Lundgren
Kim Bergström
Joacim Eliasson
Lars Holmkvist
Emil Högberg
Siv Stenberg
Jessica Höglund
Charlotte Hultdin
Simon Morén
Emil Stråhle
Stefan Larsson
Åsa Gustafsson
Marjet Gustavsson
Malena Önnerlöv
Summa
Avstår

2019-03-04

Tjänstgörande
ersättare

Ingen ersättare

Åke Wallgren
Ethel Cavén
Ingen ersättare

Claes-Göran Wikström

Ove Stenlund
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MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-04

Blad nr

3

§ 63
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Dagordningen godkänns med följande ändring.
Utgår:

* Fastställande av Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun

BESLUT
- Dagordningen godkänns med följande ändring.
Utgår: * Fastställande av Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

4

2019-03-04
§ 64

Dnr 2018.101/09

Medborgarförslag om trygghetsboende i kommunal regi
Britta Nilsson har inlämnat ett medborgarförslag om trygghetsboende i
kommunal regi. Medborgarförslaget lyder:
Att dagens seniorboende får vara kvar men att det ombildas till trygghetsboende med gemensamhetsutrymme där det dagligen serveras
lunch, middag och kvällsfika.
Trygghetsboende med gemensamhetsutrymmen och en trygghetsvärd/
värdinna finns idag på många orter. Trygghetsboende vänder sig till
personer som är för friska för att bo på särskilt boende för äldre och ska
inte förväxlas med kommunalt vård- och omsorgsboende. Boendeformen erbjuds av aktörer på bostadsmarknaden, både inom allmännyttan
och privata fastighetsägare, inte av kommuner. Den extra service som
erbjuds på trygghetsboenden bekostas av de boende själva genom
högre hyror. Lägenheterna söks i bostadskö, som andra lägenheter.
Många kommuner har som krav att någon av de boende som söker
lägenhet ska ha uppnått en viss ålder (70 år i Skellefteå, till exempel).
Riksdagen har beslutat att genomföra ett förslag från den tidigare regeringen om att socialtjänstlagen ska ändras så att kommuner kan inrätta
biståndsbedömt trygghetsboende, en ny särskild boendeform. Lagen
träder i kraft den 2 april 2019. Ett sådant biståndsbedömt boende är
tänkt för äldre personer som inte har så stort vårdbehov utan främst
upplever otrygghet och ensamhet där de bott tidigare. För att kunna få
flytta till ett sådant boende ska en bedömning först göras om man har
behov av det. Om man när man bor i biståndsbedömt trygghetsboende
får ökat vårdbehov ska man flytta vidare till särskilt boende med dygnetrunt omsorg. Ansökningar om att starta sådant boende ska göras till
IVO (Inspektionen för vård och omsorg), som även har hand om tillstånd för hem för vård och boende (HVB-hem) för ungdomar.
Det medborgarförslag som lagts verkar röra den första formen av trygghetsboende, dit man kan söka på egen hand. Det är inte ett kommunalt
ansvar. Om kommunfullmäktige anser att det bör finnas ett sådant boende i Malå kan man möjligen ge direktiv till det kommunala bostadsbolaget Malåbostaden AB att skapa ett sådant.
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2018-06-25, § 76.
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll, § 101/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 18/19.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Britta Nilsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-04

Blad nr

5

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (S): Bifall till omsorgsnämndens/kommunstyrelsens
förslag, lydande: Medborgarförslaget avslås.
BESLUT enligt omsorgsnämndens/kommunstyrelsens förslag
- Medborgarförslaget avslås.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-04
§ 65

Blad nr

6

Dnr 2019.10/10

Uppföljning av internkontrollplaner 2018
Nämnden/styrelsen ska i samband med upprättandet av verksamhetsberättelsen vid årets slut rapportera resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen inom nämnden/styrelsen till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt också ske till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas/styrelsens
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern
kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana. Styrelsen ska också informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala företagen.
I reglementet står det att en sammanställning av rapporterna från föregående år ska redovisas till kommunfullmäktige senast mars månad.
Sammanställningen kan inte göras till kommunfullmäktiges sammanträde i mars eftersom styrelsen/nämnderna behandlar sina ärenden om
uppföljning internkontrollplaner i februari och därefter redovisar dessa
till kommunstyrelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 19/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Sammanställningen av styrelsens/nämndernas uppföljning av internkontrollplaner ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-15.
En översyn av ”Reglementet för intern kontroll i Malå kommun” ska utföras och fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-24.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Sammanställningen av styrelsens/nämndernas uppföljning av internkontrollplaner ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-0415.
- En översyn av ”Reglementet för intern kontroll i Malå kommun” ska utföras och fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-0624.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim Lundmark, avdelningschefer

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

7

2019-03-04
§ 66

Dnr 2019.30/04

Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 - Kommunstyrelsen
samt barn- och utbildningsnämnden
Följande projekt är ej färdigställda under 2018 och medel behöver flyttas över från år 2018-2019.
Projekt 0369 förs över trots belopp 0 kr eftersom projektet blivit försenat. Projekt 0379 förs över trots att beloppet är 0 eftersom projektet är
påbörjat (offertförfrågan påbörjad). Projekt 0378 förs också över trots
belopp på 0 kr eftersom upphandling är påbörjad.

0369
0379
0410
0375
0371
0372
0376
0367
0377
0378
0350

Infart vid Nölviken
Anpassning ABF
Ombyggnation Tjambo
Utemiljö skola-förskola
Reinvestering VA-nät
Underhåll gator och vägar
Biosteg reningsverk
Tekn utr i sammanträdesrum
Digitala utskick
Ny hemsida Malå kommun
IT BUN

Budget
2018

Redovisning
2018

Överförs
till 2019

1 000
200
25 900
4 000
2 000
2 000
6 000
100
300
200
92
41 792

0
0
3 218
2 374
1 070
701
528
52
3
0
26
7 972

1 000
200
22 682
1 626
930
1 299
5 472
48
297
200
66
33 820

BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 21/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Överföring av investeringsmedel 2018 - 2019 godkänns.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Överföring av investeringsmedel 2018 - 2019 godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars G, Jim L, Marie B, Ebbe B,
Tony F, ekonomienh

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-04
§ 67

Blad nr

8

Dnr 2018.250/00

Antagande av nytt avtal mellan samverkande kommuner - Gemensam
nämnd för drift av personalsystem
Medlemmarna i den gemensamma nämnden för drift av personalsystem är Skellefteå, Malå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Nämnden
har gjort en översyn av de befintliga avtalen mellan de samverkande
kommunerna, och kunnat konstatera att det finns ett behov av att uppdatera dessa p g a ny mandatperiod.
Kostnadsfördelningen utgår från att varje kommun betalar faktiska kostnader. Budget upprättas den 1 september varje år. Slutlig reglering av
den årliga kostnaden ska ske den 1 april året efter verksamhetsåret.
För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna.
Bedömning
För Malå kommuns del innebär det nya förslaget till avtal inga förändringar mot tidigare år.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 22/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem
antas. Avtalet gäller 2019-01-01--2020-12-31.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem antas.
- Avtalet gäller 2019-01-01--2020-12-31.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Ekberg, Ske-å kn/gem
nämnd för drift av personalsystem

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-04
§ 68

Blad nr

9

Dnr 2019.6/40

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Miljö- och byggnämnden hade som mål under 2018 att se över de lokala föreskrifterna. Nämnden har upprättat förslag till uppdaterade lokala
föreskrifter.
BESLUTSUNDERLAG
Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 93/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 23/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ethel Cavén (ML): Upprättat förslag till Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön antas. De lokala föreskrifterna träder ikraft
2019-07-01. Tidigare antagna lokala föreskrifter ersätts av dessa nya
lokala föreskrifter.
BESLUT
- Upprättat förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön antas.
- De lokala föreskrifterna träder ikraft 2019-07-01.
- Tidigare antagna lokala föreskrifter ersätts av dessa nya lokala föreskrifter.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

MBN

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-04
§ 69

Blad nr

10

Dnr 2019.5/04

Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem
Från och med den 1 januari 2019 indexeras inkomsttaket i maxtaxan.
Det innebär att Skolverket fastställer en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad. Förändringen innebär
att kommunerna kommer att få högre intäkter från vårdnadshavaravgifterna. Därmed minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att de har maxtaxa.
Malå kommuns riktlinjer och taxor har haft ungefär samma utformning
under de senaste åren. Nya bestämmelser har genomförts och infogats
i dokumentet med mindre ändringar. Med tiden har den blivit svår att
tolka och förstå för vårdnadshavare och personal. Malå kommun deltar i
Skolverkets satsning för nyanlända. En av insatserna är att se över våra
skrivna dokument för att underlätta för vårdnadshavare till nyanlända
barn och elever att kunna förstå hur vårt samhälle är uppbyggt och vilka
rättigheter och skyldigheter som finns. Med detta som utgångspunkt har
ett arbete genomförts för att utforma ett tydligare dokument. Förarbetet
är gjort av förskolechef, rektor samt representanter för verksamheten.
Under förarbetet diskuterades särskilt frågan om skillnaden i skrivningen för allmän förskola och skrivningen om barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.
I skollagen kapitel 8 finns följande formuleringar om erbjudande av allmän förskola samt erbjudande av förskola vid föräldraledighet och arbetslöshet.
4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer
av 5 - 7 §§.
6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med
ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller
15 timmar i veckan.
I paragraf 6 finns ingen skrivning om antalet timmar men i Lpfö 98/10
står det att förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder
och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och
omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

BUN

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

11

2019-03-04

En omvärldsanalys inom Västerbotten och närliggande län visar att
kommuner gör olika i denna fråga. Några kommuner har samma tider
och regler för lov som allmän förskola. En del lägger in en högre avgift
för vårdnadshavare under lovveckor och i några kommuner har vårdnadshavare även möjlighet att nyttja förskola vid skolans lov.
Vårt förslag är att samma regler ska gälla vid allmän förskola samt för
barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.
Malå kommuns nuvarande taxa för barnomsorg inom förskola och fritidshem har riktlinjen att för att få anmäla sig till kommunens barnomsorgskö krävs det att vårdnadshavaren är folkbokförd i Malå kommun.
Detta är ibland ett problem även för verksamheten. När vårdnadshavare
hör av sig och snabbt behöver en barnomsorgsplats har verksamheten
inte kunnat planera för detta och följden blir då att vårdnadshavare får
vänta ett tag, dock som längst 4 månader som är det lagstadgade kravet. Ny skrivning föreslås där det är möjligt att ansöka om plats innan
vårdnadshavare är skriven i kommunen,
Riktlinjer och taxor för förskola och fritidshem ändras enligt följande.
Barn 1 - 5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, har rätt till
förskola 15 tim/vecka och tiderna följer då grundskolans läsårstider.
Detta innebär att när skolan har studiedagar och lovdagar ska barnet
vara ledigt från förskolan.
Tiden läggs ut enligt följande.
• Alternativ 1 - 5 dagar à 3 timmar, kl 8.30 - 11.30
• Alternativ 2 - tisdag, onsdag, torsdag, kl 8.30 - 13.30
Efter ansökan hos förskolechef om särskild prövning kan andra tider bli
aktuella. Dessa timmar debiteras med ordinarie timtaxa. Vid erbjudande
om tillfälligt arbete eller om annat behov uppstår tag kontakt med personalen.
För att underlätta för vårdnadshavare föreslås också att regler runt fritidshemmen förläggs samlat på ett ställe i dokumentet.
Övriga förändringar är att skrivningarna i Riktlinjer och taxor för förskola
och fritidshem är omformulerade.
BESLUTSUNDERLAG
Se barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 86/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 24/19.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Blad nr

12

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till barn- och utbildningsnämndens/kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat förslag till Riktlinjer och taxor inom
förskola och fritidshem i Malå kommun, som börjar gälla fr o m den 1
april 2019, fastställs. Tidigare Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå kommun upphör att gälla.
BESLUT enl barn- o utbildn nämndens/kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i
Malå kommun, som börjar gälla fr o m den 1 april 2019, fastställs.
- Tidigare Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå kommun upphör att gälla.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

13

2019-03-04
§ 70

Dnr 2019.28/51

Antagande av Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2019 - 2022
Alla kommuner ska årligen ta fram en kollektivtrafikplan som behandlar
det innevarande året samt åren som följer. Den framtagna kollektivtrafikplanen är uppdelad i fem avsnitt: inledning, nuläge, mål och transportpolitiska ambitioner samt utvecklingsområden.
Efter arbetet med kollektivtrafikplanen för 2017 - 2020 gjordes ett antal
utredningar vars syfte var att undersöka hur kollektivtrafiken kunde bli
bättre för Malå. Fokus låg på följande utredningar.
– Skötsel av busskurer
– Utökning av ringbil
– Linje 29 Malå – Skellefteå
– Uppföljning tillsammans med utvecklingsavdelningen
Dessa områden skulle beaktas i kollektivtrafikplanen för år 2018 - 2021
men på grund av vissa omständigheter kunde detta inte genomföras.
Istället har dessa utredningar beaktats i kollektivtrafikplanen för 2019 2022.
I kollektivtrafikplanen 2019 - 2022 har följande stycken uppdaterats,
lagts till eller plockats bort.
-

-

All statistik är uppdaterad.
2.2.1 - texten om rabatterade hemresor är återinförd.
2.3.2 - lista med ringbilslinjer är tillagd.
2.4 - i samband med texten Infrastruktur har det funnits en lista med vilka byar som har en busskur men den har tagits bort eftersom en inventering av busskurer gjordes 2015 och det i dagsläget inte går att garantera att listan stämmer. Tanken är att den listan återinförs då ny inventering gjorts, förhoppningsvis våren 2019.
5 - texten om utvecklingsområden för kommunens kollektivtrafik är tilllagd.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 26/19.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kollektivtrafikmyndigheten

Utdragsbestyrkande
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2019-03-04

Blad nr

14

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2019 - 2022 fastställs.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2019 - 2022 fastställs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-04
§ 71

Blad nr

15

Dnr 2018.251/10

Framtida struktur för samverkan mellan regionkommun och länets kommuner om vård och omsorg, Region 2019 - Västerbottens läns landsting
Inom ramen för projekt Regionkommun 2019 har en utredning beträffande samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg, genomförts. En slutrapport redovisades för den
politiska styrgruppen 2018-09-27.
Utredningens förslag bygger dels på intervjuer med ett urval av de som
ingår i nuvarande samverkanssystem, dels på aktuell forskning om
samverkan och nationella utredningar inom området vård och omsorg.
Förslaget har genomgått en förankringsprocess i form av tre seminarier
där sammanlagt drygt 130 personer deltagit. Samtliga kommuner har
varit representerade på politisk och tjänstepersonsnivå med endera
kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef. De flesta kommuner
har även varit representerade av socialnämnder eller motsvarande liksom skol- och utbildningsnämnder. På tjänstepersonsnivå har föregående nämnder representerats i stor utsträckning. Landstinget har representerats av hela eller delar av presidierna i landstingsstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden, nämnden för funktionshinder och habilitering
samt nämnderna för folkhälsa och primärvård. Hälso- och sjukvårdsdirektör samt biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör har deltagit tillsammans med tf primärvårdsdirektör. Tjänstepersoner från centrala samverkansgrupper på regional nivå har deltagit, liksom företrädare från
Region Västerbotten.
Deltagarna har vid dessa tillfällen lämnat synpunkter på huvudpunkter i
förslaget och på kommande process. De synpunkter som då framkommit har varit genomgående positiva och konstruktiva. Synpunkter från
seminarierna har också beaktats i utredningens slutrapport.
Utredningen ger förslag till strukturen för samverkan. En sammanfattning av förslagets huvudpunkter framgår av bilaga 2.
Rapporten innehåller inte förslag till uppdragsbeskrivningar, rutiner eller
andra metodfrågor. De bör utarbetas i en gemensam implementeringsprocess när beslut om de huvudpunkterna i samverkansstrukturen föreligger från länets kommuner och från landstinget. Den politiska styrgruppen för projektet Regionkommun 2019, rekommenderar länets huvudmän att besluta om den föreslagna strukturens huvudpunkter enligt
bilaga 2. Utredningsrapporten i sin helhet får utgöra en grund i implementeringsarbetet. Beslut från samtliga huvudmän skulle kunna föreligga innan årsskiftet.
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För att - under förutsättning av huvudmännens beslut - ge möjlighet att
påbörja en gemensam implementeringsprocess under våren 2019, finns
ett direktiv för ett implementeringsprojekt. Förslaget framgår av bilaga 3.
Projektets slutliga utformning fastställs senare i en projektplan som innehåller tidplan, mål och delmål. Eftersom projektet berör så många
som 16 huvudmän, föreslås i direktivet att nuvarande politisk styrgrupp
för samverkansarbetet, AC-Konsensus, får representera huvudmännen
som politisk styrgrupp i implementeringsprojektet och besluta om projektplanen. Projektets resultat tillställs samtliga huvudmän för vederbörliga beslut.
Om implementeringsprojektet skulle bli föremål för ett senare separat
beslut kan arbetet sannolikt påbörjas ett halvår senare.
Den politiska styrgruppen för projekt Regionkommun 2019 rekommenderar Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting att besluta
att anta huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga
2, samt
att godkänna förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt som
ska leda fram till ett införande av den beslutade samverkansstrukturen,
enligt bilaga 3.
Regionkommun Västerbotten är en sammanslagning av det som idag är
Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Det projekt som
föreslås syftar till att förbättra samverkan mellan den regionala och
kommunala vården, både på politisk och tjänstemannanivå. Målet är på
sikt minska dubbelarbete, avvikelser och kvalitetsbristkostnader. Genom bättre samverkan vill man bland annat uppnå att:
- antal vårddagar för utskrivningsklara patienter minskar
- antal avvikelser kopplade till brister i samarbetet minskar
- brukaren får rätt insatser i rätt tid
- arbetstid frigörs genom enklare samverkan och samarbete.
Förslaget är väl förankrat, och Malå kommun ska enligt förslaget ha representanter med i det fortsatta arbetet.
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll, § 98/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 27/19.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till omsorgsnämndens/kommunstyrelsens förslag, lydande: Huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt
bilaga två antas. Förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt
som ska leda fram till ett införande av den beslutade samverkansstrukturen, enligt bilaga 3 godkänns.
BESLUT enligt omsorgsnämndens/kommunstyrelsens förslag
- Huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga två antas.
- Förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt som ska leda fram
till ett införande av den beslutade samverkansstrukturen, enligt bilaga
3 godkänns.
-----
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Dnr 2018.179/04

Begäran om utökning av omsorgsnämndens investeringsbudgetram
2019
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25, § 58, att tilldela omsorgsnämnden 200 000 kronor i investeringsbudget för 2019.
Miklagård och Sörgården är i behov av nytt trygghetslarmsystem då
gällande avtal med leverantör upphör i september respektive december.
Vid första träff med arbetsgruppen den 3 september framkom att finansiering av upphandling saknas.
Omsorgsnämnden beslutade därför 2018-09-19, § 86, att begära en utökning av investeringsbudgetramen med 700 000 kronor för 2019.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02, § 142, att återremittera ärendet för komplettering av kostnader och finansieringsmöjligheter.
Då det inte var möjligt att få fram underlag i tid för omsorgsnämndens
sista möte 2018 beslutade omsorgsnämnden, § 103/18, att delegera till
omsorgschefen att svara på kommunstyrelsens återremiss.
Omsorgen fick under hösten möjlighet att söka statliga stimulansmedel
för utbyggnad av välfärdsteknik, och beviljades 273 676 kronor. Dessa
medel har under vintern 2018 använts för att bygga ut WIFI-näten på
Miklagård och Sörgården. Detta för att förbereda för nya larmsystem
samt för att hålla ner kostnaderna vid installation av nytt system.
Det system som idag används på Miklagård och Sörgården är gammalt
och behöver bytas ut, samt att avtal inom kort saknas. Ny larmteknologi
via WIFI-nät och larmapp i mobiltelefon möjliggör större grad av samordning av befintliga personalgrupper. Detta då personal inom ramen
för den nya teknologin kan välja vilken eller vilka avdelningar larm mottas ifrån samt se var ens kollegor befinner sig via telefonen och tillkalla
hjälp vid behov.
Vidare möjliggör det nya systemet påkoppling av tekniska tillbehör såsom tillsynskameror, läkemedelsskåp med loggfunktion, hotellås etc.
Dessa tillbehör kan i längden både kostnadseffektivisera samt förbättra
den personliga integriteten för brukarna.
Den tilldelade investeringsbudgetramen kan vara tillräcklig för normalt
investeringsbehov hos omsorgsavdelningens många verksamheter,
men täcker inte den stora investering som krävs för ett nytt larmsystem.
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Begäran om utökad investeringsram för larmsystem återremitterades
från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden för att titta på alternativa finansieringslösningar.
Omsorgen har fått in en kalkyl på leasingavtal från en leverantör. Utifrån
den behöver omsorgen ca 300 tkr i utökad investeringsram för larminstallation (enligt tabell nedan) och kringprodukter som rörelsevakter,
dörrlarm, larmtelefoner etc. Den löpande månadsavgiften tar omsorgen
på driften.
Sammanställning budgetkalkyl till
Malå
Etableringsavgift (engångsavgift)
Månadsavgift (tillkommande
månadsavgift)
Alternativ månadsleasing inkl etablering
och funktionsavtal
Rum
Avtalstid
Anbudsumma total
Totalsumma
kontraktsperiod 48
månader
Direktupphandlingsgräns

Miklagård Sörgården
106 089 kr 100 349 kr
2 550 kr

2 400 kr

5 497 kr

5 187 kr

32
27
48
48
228 489kr 215 549 kr

444038kr
586907kr

BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll, § 86/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 142/18.
Se John Olssons tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 28/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Omsorgsnämnden beviljas utökad investeringsram med 300 000 kronor för
år 2019, för inköp av nytt larmsystem på särskilda boenden.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Omsorgsnämnden beviljas utökad investeringsram med 300 000 kronor för år 2019, för inköp av nytt larmsystem på särskilda boenden.
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Redovisning av meddelanden
Malå kommun/Omsorgsnämnden

Beslut 2018-11-14, § 95 Utredning om avveckling
av Furugården

Malå kommun/Kommunstyrelsen

Beslut 2019-02-12, § 6 Fastställande av Handlingsplan för ett föbättrat
företagsklimat i Malå - åtgärder och aktiviteter
(2019 - 2021)

Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr

För kännedom. Delårsrapport år 2018 för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi
Norr.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av meddelandena godkänns.
-----
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