
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sociala utskottet

Sammanträdesdatum
2020-10-29

Plats och tid Kommunförvaltningen, sammanträdesrum Jupiter, kl. 13.00-15:00.

Beslutande
Ledamöter Siv Stenberg (V)

Charlotte Hultdin (S)

Tjänstgörande ledamöter Britt-Marie Sellman (S) för Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande
Tjänstepersoner John Olsson, socialchef

Nina Olofsdotter, sekreterare
Oksana Renström, medicinsk ansvarig sjuksköterska § 7 
Jim Lundmark, kommunchef § 10

Utses att justera Britt-Marie Sellman (S), ersättare Charlotte Hultdin (S)

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen fredag den 30 oktober 2020, kl 09.30

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 6-15
Nina Olofsdotter

Ordförande

Siv Stenberg (V)

Justerande

Britt-Marie Sellman (S)

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

Organ Sociala utskottet

Sammanträdesdatum 2020-10-29

Anslag sätts upp 2020-10-30 Anslag tas ner 2020-11-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Allmänna avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 6

Fastställande av dagordningen

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Dagordningen fastställs med följande tillägg: Ärende 
om Övervägande enligt 14 § LVU.

BESLUT

- Dagordningen fastställs med följande tillägg: Ärende om Övervägande 
enligt 14 § LVU.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2020.176/77

Information om KRY

Oksana Renström, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar 
om KRY-projektet inom särskilt boende i Malå.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2020.163/00

Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning

Delegationsförteckningen behöver ses över regelbundet för att bli så 
komplett som möjligt. Felaktigheter har upptäckts och ändringar före-
slås av tjänstepersoner på sociala avdelningen och på allmänna avdel-
ningen. Förslag på ändringar i kommunstyrelsens delegationsförteck-
ning finns i separat dokument.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande 2020-10-13.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Upprättat förslag till kommunstyrelsens 
delegationsförteckning fastställs.

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S) : Mikael Abrahamsson, KS ledamot, ersätter 
Charlotte Hultdin, vice ordförande, under rubriken ”Kompletterande 
beslutanderätt”.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på Siv Stenbergs förslag och finner att 
sociala utskottet bifaller densamma 

Därefter ställer ordförande proposition på Charlotte Hultdins 
tilläggsförslag och finner att sociala utskottet bifaller densamma.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Upprättat förslag till kommunstyrelsens delegationsförteckning 
fastställs.

- Mikael Abrahamsson, KS ledamot, ersätter Charlotte Hultdin, vice 
ordförande, under rubriken ”Kompletterande beslutanderätt”.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2020.156/73

God och nära vård

God och nära vård är en nationell reform och beskrivs i tre 
delbetänkanden av Anna Nergårdh. Alla regioner i Sverige har påbörjat 
eller kommer att påbörja ett arbete med omställning till God och nära 
vård, men förutsättningarna och ambitionsnivån är olika. 

I det förslag som presenterades 2020-04-01(SOU 2020:19) förtydligas 
bland annat samverkanskravet genom följande formulering: "I 
planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska regionen 
samverka med kommunen och andra samhällsorgan, organisationer 
och vårdgivare.” vidare så betonas även:  ”Samverkan mellan region 
och kommun är i detta avseende så viktig att det uttryckligen bör 
framgå av författningstext”. (s 411, SOU 2020:19).

God och nära vård i glesbygd – Ett pilotområde
Norra sjukvårdsregionförbundet har sökt medel hos 
Socialdepartementet för pilotområden i glesbygden med syftet att 
skynda på och konkretisera arbetet i valda områden i de nordligaste 
regionerna (Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region 
Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen). Medel har beviljats 
för 2019 och 2020 samt med stor sannolikhet även för 2021. 

Det som Norra sjukvårdsregionförbundet har sökt medel hos 
Socialdepartementet för är:

• Skapa organisationsmodeller och arbetssätt för omställning av 
hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen som underlättar 
samverkan mellan såväl offentliga aktörer, privata parter och 
civilsamhället 

• Utreda möjligheterna till gemensam systematisk datainsamling 
och strukturering av denna

• Skapa en gemensam struktur för utvärdering och FoU. 

Malå kommun bör utifrån reformen God och nära vård, utreda möjliga 
funktionella samarbeten med Region Västerbotten som gynnar 
kommunen och dess invånare.

BESLUTSUNDERLAG

John Olssons tjänsteutlåtande 2020-10-12.
Förslag tjänsteskrivelse från Region Västerbotten.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Sociala avdelningen får i uppdrag att utifrån reformen 
God och nära vård, utreda vilka möjliga funktionella samarbeten med 
Region Västerbotten som finns, där kommunen och dess invånare 
gynnas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Sociala avdelningen får i uppdrag att utifrån reformen God och nära 
vård, utreda vilka möjliga funktionella samarbeten med Region 
Västerbotten som finns, där kommunen och dess invånare gynnas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2020.168/04

Godkännande av kommunstyrelsens internbudget 2021

Allmänna avdelningen har arbetat med att upprätta förslag till 
internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2021. I och 
med den nya politiska organisationen och i förlängning den nya 
tjänsteorganisationen blir det ett annat sätt att hantera 
kommunstyrelsens budget på olika nivåer. 

Kommunstyrelsen har i beslutet från kommunfullmäktige fått en 
budgetram på 195 514 tkr – i den ingår olika prioriteringar. Utifrån 
prioriteringarna samt en del justeringar mellan avdelningarna som nu 
ingår under kommunstyrelsen har ett förslag arbetats fram på 
avdelningsnivå. Utbildningsavdelningen och sociala avdelningen har 
sina budgetramar från framförallt prislappsverksamheterna, och f.d. 
kultur och fritidsavdelningen ingår i sin helhet under allmänna 
avdelningen. 

I prioriteringsunderlaget tydliggörs var de olika prioriteringarna tillhör. 

Den nya uppställningen är en utveckling av budgetprocessen samt ett 
nytt arbetssätt där man tydliggör vilket ansvar avdelningschef har kontra 
vilken roll politik har. Politik beslutar vad och tjänstepersoner hur. Dvs: 
politik har angett en ram till avdelningarna, och tjänstepersoner anger 
hur den ska fördelas. 

Histroriskt sett har budgeten tagits på väldigt låg nivå dvs politik har 
beslutat om enstaka kronor. Sker sedan förändringar mellan 
verksamheter har avdelningschefer behövt ta upp internbudgeten för 
beslut igen för minsta lilla förändring mellan verksamheterna (inom sin 
egen avdelning). För att arbeta på en mer effektiv nivå och framförallt 
på ett mer helhetstänkande och kommunöverpripande sätt är det upp till 
respektive avdelningschef att fördela ut medel till sina respektive 
verksamheter. Detta innebär att varje avdelningschef har möjlighet att 
fördela fritt mellan enheter och verksamheter samtidigt som man kan 
omfördela löpande under året för att matcha toppar och dalar av olika 
händelser som kan ske inom enheterna/verksamheterna. För ett 
kommunövergripande perspektiv har dessutom kommunchefen i detta 
avseende alltid det övergripande yttersta ansvaret för budgeten och 
möjlighet att omfördela mellan avdelningarna – av samma anledning 
när det behövs täckas ett underskott från en avdelning till en annan.

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahbäcks tjänsteutlåtande 2020-10-13.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Internbudget för kommunstyrelsen 2021 godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Internbudget för kommunstyrelsen 2021 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2020.161/04

Budget 2021 - Kommunstyrelsens styrkort samt mätetal 2021

Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort för 2021. Enligt styrprinciperna 
för budget- och uppföljningsprocessen ska styrelse, nämnder och bolag 
fastställa sina styrkort året innan aktuellt budgetår, ex år 2020 fastställer 
man styrkorten för 2021.

Kommunchef och avdelningschefer för utbildningsavdelningen och 
sociala avdelningen har arbetat fram ett förslag till kommunsytrelsens 
mål för 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2020-10-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V):  Kommunstyrelsens styrkort 2021 fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

-  Kommunstyrelsens styrkort 2021 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2020.158/21

Fastställande av Bostadsförsörjningsprogram för Malå kommun

Varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Rikt-
linjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod. 

Arbetet med att ta fram Bostadsförsörjningsprogrammet för Malå kom-
mun har skett i samarbete med omsorgsavdelningen, utvecklingsavdel-
ningen, Malåbostaden AB samt Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.

Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på remiss till de politiska 
partierna i Malå kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Väster-
botten, Boverket, intilliggande kommuner och till de fastighetsbolag som 
finns i kommunen. Under remisstiden har Bostadsförsörjningsprogram-
met också legat ute på Malå kommuns hemsida så att allmänheten kun-
de lämna synpunkter.

Synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen i Västerbotten, Vänsterpar-
tiet i Malå och Liberalerna i Malå. Synpunkterna har beaktats i förslaget 
till Bostadsförsörjningsprogrammet.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande 2020-10-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram 
fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2020.164/00

Utvärdering av verksamhetsindelning

Kommunfullmäktige fastställde 2020-03-09 § 2 verksamhetsindelning 
för kommunstyrelsens verksamheter i den nya politiska organisationen.
Man beslutade även att en utvärdering av verksamhetsindelningen 
skulle redovisas i kommunfullmäktige 2020-11-30.

Verksamhetsindelningen började att gälla 2020-07-01 och har fungerat 
bra under den första tiden. Under arbetet med utredningen av 
tjänsteorganisationen har det framkommit att en del verksamheter 
behöver flyttas till en annan avdelning. 

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2020-10-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2020.159/00

Upphävande av fastställd verksamhetsindelning - ny politisk 
organisation

Ett beslut togs i kommunfullmäktige, 2020-03-09 § 2, om att fastställa 
verksamhetsindelning i den nya politiska organisationen. Verksamhets-
indelningen började gälla från och med 2020-07-01. 

Verksamhetsindelningen finns även i dokumentet ”Gemensamt regle-
mentet för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess 
utskott” vilket innebär att när verksamheter flyttas/ändras så måste två 
dokument upphöra att gälla och två nya dokument måste fastställas. 

För att komma ifrån det här dubbelarbetet så föreslås att det ena doku-
mentet upphör att gälla.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande 2020-10-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Verksamhetsindelning fastställd av 
kommunfullmäktige, 2020-03-09 § 2, upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Verksamhetsindelning fastställd av kommunfullmäktige, 2020-03-09 § 
2, upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Sociala utskottet 2020-10-29

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020.165/00

Utvärdering av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen och dess utskott

Kommunfullmäktige fastställde 2020-03-09 § 3 ett ny gemensamt 
reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och 
dess utskott. 

Man beslutade även att en utvärdering av reglementet skulle redovisas i 
kommunfullmäktige 2020-11-30.

Det gemensamma reglementet började att gälla 2020-07-01 och har 
fungerat bra under den första tiden. 

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2020-10-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V]): Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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