
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Plats och tid Jupiter, kl 8.00 – 14.00

Ajournering Fika 9.40 - 9.55, bensträckare 10.50-10.55, lunch 12.05 – 13.05

Beslutande
Ledamöter Siv Stenberg (V), ordf

Kim Bergström (V)
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Alex Carreño (S)
Siv Johansson (L)
Jill Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML)

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare Lena Nyström (V)

Anna-Stina Bergström (V) §§ 1-13

Tjänstemän John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Johnny Holmkvist, chef verksamheten ensamkommande barn § 3
Ulrika Grensell, biståndshandläggare äldreomsorg §§ 4-5
Agnes Ljung, alkoholhandläggare/familjehemssekreterare §§ 6-9
Jeanette Hallin, förste socialsekreterare §§ 10

Utses att justera Jill Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen, torsdag 2019-02-28, kl 15.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-21
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Jill Johansson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-20

Anslag sätts upp 2019-02-28 Anslag tas ner 2019-03-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 1

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V):
Dagordningen godkänns med följande ändringar:

- tillägg av punkten Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen 
för Malå kommun .

- tillägg av ett personärende

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändringar:
* tillägg av punkten Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen 
för Malå kommun.

- tillägg av ett personärende

-

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2019.6/70

Sekretess inom omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden är Malå kommuns socialnämnd. Personärenden 
som behandlas i nämnden lyder under Offentlighet- och sekretesslagen 
(OSL).

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap 1 § Offent-
lighets- och sekretesslagen, OSL). Det är den enskilde som avgör vad 
som är till men. 

Sekretessen gäller utåt, det vill säga gentemot enskilda och andra 
myndigheter. I en kommunal nämndorganisation är varje nämnd med 
underlydande förvaltning en myndighet. Därför gäller sekretess även 
mellan olika nämnder. Sekretessen gäller även för närstående till den 
enskilde.

Tystnadsplikten gäller under hela livet, även efter avslutat uppdrag. Den 
som bryter mot förbudet kan straffas för brott mot tystnadsplikten till 
dagsböter, skadestånd eller fängelse.

Omsorgsnämndens ledamöter får i samband med sitt första samman-
träde under mandatperioden skriva under en sekretessförbindelse. 
Nämndssekreterare ansvarar för att nya ledamöter får information om 
sekretess, samt en sekretessförbindelse för underskrift.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ingela Westerlund Svahns 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 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson, Johnny Holmkvist, Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2019.7/13

Mottagande av ensamkommande barn efter 2019

Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har under de 
senaste åren minskat kraftigt. Migrationsverket har sänkt ersättningen 
till kommunerna. Verksamheten ensamkommande barn (EKB) fick 
under 2018 ett minusresultat på 1,9 miljoner. Trots tidigare beslut om 
att man haft möjlighet att ta emot barn från andra kommuner har man 
inte kunnat hålla full beläggning på de kvarvarande två hemmen för 
vård och boende (HVB). 

Johnny Holmkvist, avdelningschef EKB informerar: 
Beslut finns att stänga Columbusgården 2019-02-28. Inför 2019 fanns 
möjligheten för kommunerna att överlåta årets anvisningar till annan 
kommun inom länet. Malå Kommun har inte överlåtit sin andel utan står 
kvar på sin andel vilket under året genererar 1-2 anvisningar enligt 
miggrationsverkets nuvarande prognos. Förfrågningar har kommit från 
två andra kommuner att dels överta ett antal redan befintliga place-
ringar (ca 3 st) samt en förfrågan om att avtala att ta över de anvis-
ningar som dessa kommuner får under året. Skulle dessa befintliga ca 3 
placeringar genomföras så kommer i sådana fall omplaceringen ske 
efter vårterminens slut. 

I samband med nedläggningen av Columbusgården så kommer vi att 
ha full beläggning på Kompassen under första delen av året. 

Viktigt att ta i beaktande är att möjligheterna att omfördela anvisningar 
mellan kommuner inom ett län ännu så länge bara beslutats av rege-
ringen inför 2019 och att dessa omfördelningar redan är klara. Något 
beslut om 2020 och framåt finns ej. En eventuell nedläggning av EKB-
mottagandet bör noga analyseras av såväl humana som ekonomiska 
skäl innan beslutstagande. 

John Olsson, omsorgschef informerar: Det finns en stor osäkerhet om 
det antal anvisningar som kan komma till Malå, även om man skulle 
avtala med två andra kommuner. Det kan röra sig om 0-6 barn. De nya 
ersättningsnivåerna innebär att även om ett HVB-hem i nuvarande 
omfattning skulle ha full beläggning så skulle kostnaderna enligt 
ekonomiadministratörens beräkning inte täckas av bidragen från Mi-
grationsverket, utan resultera i minst 500 000 kr underskott årligen. Med 
de stora osäkerheter som finns kring anvisningarna är det osannolikt att 
man skulle ha full beläggning, kostnaderna skulle förmodligen bli större.

Omsorgsavdelningens avtal om hyra av lokalen där HVB Kompassen 
nu finns löper till 2020-08-31, om omsorgsnämnden säger upp kon-
traktet senast 2019-11-30.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson, Johnny Holmkvist, Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

Fram till sommaren är HVB Kompassen fullbelagt. De ungdomar som 
bor kvar efter sommaren har enligt ansvarig socialsekreterares aktuella 
bedömning sannolikt inte behov av HVB, utan skulle kunna fasas ut till 
att bo i eget boende med bostöd.

Alla kommuner är i dag enligt lag skyldiga att ta emot ensamkommande 
barn. Malå kommuns åtagande är 1 promille (1/1000) av antalet en-
samkommande barn som kommer till Sverige. Eventuella anvisningar 
till Malå kommun går att förhandla om att lämna till andra kommuner. 

Nämnden diskuterar frågan. Nämnden rekommenderade i maj 2017 
kommunfullmäktige att ta beslut om att omsorgsnämnden skulle få ta 
emot barn för andra kommuner för att få underlag till HVB-hem i Malå. 
Sedan dess har ersättningsnivåerna sänkts rejält. Med det 
besparingskrav som åligger nämnden är det svårt att ha kvar en 
verksamhet med så stor osäkerhet i beläggning, när den ekonomiska 
ersättningen från Migrationsverket inte längre räcker till. De ungdomar 
som redan finns i Malå kan snart börja stå på egna ben, och nämnden 
kan då avveckla HVB-hemmet och möta deras fortsatta behov med 
bostöd. Nämnden vill därför inte ta emot nya barn från andra 
kommuner, eller förbinda sig att ta emot nya placeringar. 

En nedläggning av HVB-hemmet skulle innebära att Malå kommun i 
framtiden tar ansvar för sin del av mottagandet av ensamkommande 
barn genom att avtala om placering med andra kommuner. Det skulle 
innebära att det inte kommer fler ensamkommande barn till Malå. 
Eftersom principbeslutet att ta emot ensamkommande barn till Malå 
togs i kommunfullmäktige bör kommunfullmäktige också ta beslut om 
att avsluta mottagandet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Johnny Holmkvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Malå kommun avslutar HVB-verksamhet för ensam-
kommande barn så snart som möjligt. Barn som anvisas till kommunen 
placeras genom överenskommelser med andra kommuner.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun avslutar HVB-verksamhet för ensamkommande barn 
så snart som möjligt. Barn som anvisas till kommunen placeras 
genom överenskommelser med andra kommuner.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ulrika Grensell

Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2019.4/73

Antagande av riktlinjer för hemvårdsbidrag

Omsorgsnämnden antog 2012 riktlinjer för anhörigbidrag. De behöver 
uppdateras.

Förändringar i dokumentet:
 Begreppet anhörigbidrag har bytts ut mot hemvårdsbidrag, för att 

förtydliga att det inte behöver vara en anhörig som uför arbetet.
 Tidigare skrivelse om att omvårdnadsbehovet bör vara minst 7 

timmar har ersatts med ett poängsystem som tar hänsyn till olika 
svårigheter och den hjälp personen eventuellt får av andra kom-
munala eller statliga insaster (t ex hemtjänst, assistans).

 Kravet att den som ska erhålla bidraget får vara högst 67 år har 
tagits bort.

 Bidragesnivån beräknas efter hur mycket hjälp personen behö-
ver (enligt poängskalan).

 Bidragsnivån knyts till prisbasbeloppet, och räknas om varje år 
per den 1 januari.

 Förtydliganden om när bidraget ska reduceras och upphöra.
 Övergångsbestämmelser för 2019 för de som får lägre bidrag 

med de nya reglerna.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ulrika Grensells tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Riktlinjer för hemvårdsbidrag antas att gälla från 2019-
03-01. Riktlinjer för anhörigbidrag upphör att gälla 2019-03-01.

BESLUT

- Riktlinjer för hemvårdsbidrag antas att gälla från 2019-03-01. 

- Riktlinjer för anhörigbidrag upphör att gälla 2019-03-01.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2019.8/73

Uppföljning av biståndsbeslut inom äldreomsorgen

Omsorgsnämnden tog 2017-05-17, § 55, beslut om att införa ett plane-
ringssystem för att säkerställa att brukarna får de insatser som beviljas. 
Omsorgsavdelningen valde att köpa in Vimpol som är ett program för 
planering och uppföljning av beviljade insatser.

Syftet med Vimpol är att kunna säkerställa att brukaren får de beviljade 
insatserna samt att utförarna ska kunna planera sin verksamhet utifrån 
de biståndbeslut som är tagna.

Biståndshandläggaren följer löpande upp biståndsbeslut genom att ta 
kontakt med brukarna som är beviljad insatserna samt med utförarna 
för att höra om brukarna fått de beviljade insatserna.

Alla biståndsbeslut planeras in i Vimpol av utförarna. Det blir mer tydligt 
och överskådligt vilka insatser som ska utföras samt lättare att se om 
något inte blivit utfört.

Vimpol används i nuläget på Sörgården och Miklagård, både på särskilt 
och ordinärt boende. Det planeras att startas upp på Furugården, Tjam-
stangården och den nya hemtjänsten under februari 2019.

Biståndshandläggaren upplever att det blivit en förbättring gällande ut-
förda insatser på de arbetsplatser där Vimpol införts. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Ulrika Grensells 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 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2019.9/79

Uppföljning av tillsynsplan enligt alkohollagen 2018

Kommunen ansvarar tillsammans med polismyndigheten över att 
tillståndshavare efterlever de bestämmelser som gäller för serve-
ring av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av och detaljhan-
del med folköl.

Enligt Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Malå kom-
mun ska tillsynsplanen följas upp i omsorgsnämnden i början av 
varje år.

Under 2018 gjordes en tillsyn av ett tillfälligt serveringstillstånd.

BESLUTSUNDERLAG

Se Agnes Ljungs 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 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Agnes Ljung, Ks/Kf 

Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2019.12/79

Antagande av riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen ska revideras varje 
mandatperiod. 

I dokumentet har följande ändringar gjorts:

- Under 3.4, Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, til-
lägg: ”Ansökan om tillfälliga tillstånd medges högst sex 
gånger per år och sökande och beviljas inte mer än 2 må-
nader i rad.” Har man behov av att servera alkohol vid fler 
tillfällen bör man söka stadigvarande serveringstillstånd.

- Ändring av handläggningstiden för tillfälliga serveringstill-
stånd från 4 till 8 veckor eftersom svar från remissinstan-
serna ibland kan dröja, speciellt sommartid.

- Under 5, Kunskapsprov, tillägg: ”När en förening ansöker 
om tillstånd så är det personer i styrelsen som ska uppfylla 
kunskapsprovet, riktlinjen är minst hälften av styrelsemed-
lemmarna.” Enligt rekommendation från Folkhälsomyndig-
heten.

- Genomgående i dokumentet ändrat begreppet ”permanent 
serveringstillstånd” till ”stadigvarande serveringstillstånd”.

BESLUTSUNDERLAG

Se Agnes Ljungs tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Riktlinjer för serveringstillstånd för allmänheten fast-
ställs att gälla från 2019-05-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Riktlinjer för serveringstillstånd för allmänheten fastställs att gälla från 
2019-05-01.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Agnes Ljung, Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2019.20/79

Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen för Malå kommun

Kommunen ansvarar tillsammans med polismyndigheten över att till-
ståndshavare efterlever de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker.

Enligt Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Malå kommun 
ska tillsynsplanen följas upp i omsorgsnämnden i början av varje år 
samt revideras i början av varje mandatperiod. 

Sedan den förra tillsynsplanen antogs har tillsyn av folköl överförts från 
omsorgsnämnden till Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd. 

Alkoholhandläggaren har reviderat Tillsynsplan enligt alkohollagen 
(2010:1622) för Malå kommun. Ändringen består i att den text och 
punkter som rör tillsyn av försäljning och servering av folköl har strukits 
ur dokumentet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Agnes Ljungs tjänsteutlåtande 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Malå 
kommun antas att gälla från 2019-05-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Malå kommun antas att 
gälla från 2019-05-01.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Agnes Ljung

Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2019.10/75

Antagande av samarbetsavtal familjehemsgruppen region 8 (10)

Vi har idag en familjehemsgrupp inom Region 8, med representanter 
från kommunerna, som träffas regelbundet för att arbeta med familje-
hemsfrågor i samverkan. Det är dock tydligt att det behövs mer resurser 
för att kunna rekrytera och behålla familjehem i kommunal regi, där fa-
miljehem ska kunna erbjudas extern handledning och regelbunden fort-
bildning. På uppdrag från IFO-cheferna har familjehemsgruppen tagit 
fram ett avtal för att stärka arbetet kring familjehem. 

Genom familjehemsgruppens utökade ansvar (nyckelpersoner) ska vi i 
samverkan kunna ges möjlighet att till större del arbeta med marknads-
föring, rekrytering och utbildning av familjehem. Nyckelpersonerna ska 
också arbeta med att upprätta en gemensam familjehemsbank där det 
ska gå att söka och matcha familjehem som alla kommunerna ska ha 
tillgång till vid behov. 

Det utökade ansvaret är tänkt att bestå av 1,5 tjänster inom Region 8:s 
kommuner, fördelat på befintliga resurser. 

I det utökade arbetet ingår även avtal med 2 jourhem som kommunerna 
inom Region 8 kan ta del av vid behov. Kostnaden för jourhemmen de-
las på de kommuner inom Region 8 som ingår i avtalet.

Risken med att stå utanför samverkan är att svårigheterna att rekrytera 
egna familjehem kommer att fortsätta. Det finns idag i Malå kommun 
små resurser att tillgodose behovet av marknadsföring, rekrytering och 
fortbildning för att rekrytera familjehem. Det arbete som handläggare i 
kommunen idag gör kan effektiviseras genom familjehemsgruppens 
övergripande samverkan. Genom att skapa möjligheter för rekrytering 
och fortbildning av familjehem, ökar möjligheterna för att få trygga famil-
jehem som känner ett förtroende i att ta uppdrag direkt från kommuner-
na i Region 8.

BESLUTSUNDERLAG

Se Agnes Ljungs tjänsteutlåtande 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Samverkansavtal familjehemsgruppen region 8 (10) 
antas.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Agnes Ljung

Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Samverkansavtal familjehemsgruppen region 8 (10) antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2019.11/75

Kvalitetsberättelse Individ- och familjeomsorg 2018

För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för 
att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verk-
samheten krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete. 

Ur kvalitetsberättelsen ska det framgå:
• hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,
• vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, 

och 
• vilka resultat som uppnåtts.

I kvalitetsberättelsen finns redovisat hur man inom IFO under 2018 ar-
betat med:

 Riskanalyser.
 Överklaganden.
 Egenkontrollplan.
 Kvalitetsavvikelser och missförhållanden.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jeanette Hallins 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 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2019.14/75

Kurser och konferenser

Omsorgsnämndens vice och andre vice ordförande har deltagit i en 
konferens om Socialtjänstens framtidsfrågor, och rapporterar därifrån.

Omsorgsnämnden vill ha en utbildning för samtliga ledamöter och er-
sättare med information om nämndens verksamheter, de lagar som styr 
mm.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen från konferensen om socialtjänstens 
framtidsfrågor noteras. Omsorgsnämnden ordnar en intern utbildning för 
samtliga ledamöter och ersättare 2019-03-27, kl 8.00 - 12.00.

BESLUT

- Informationen noteras.

- Omsorgsnämnden ordnar en intern utbildning för samtliga ledamöter 
och ersättare 2019-03-27, kl 8.00 - 12.00.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson, Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2019.19/04

Godkännande av verksamhetsberättelse 2018

Omsorgsavdelningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 
för 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Verksamhetsberättelse 2018 Omsorgsnämnden god-
känns och överlämnas till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för del-
givning.

BESLUT

- Verksamhetsberättelse 2018 Omsorgsnämnden godkänns och över-
lämnas till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för delgivning.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2019.17/00

Uppföljning av omsorgsnämndens ärenden 2018

Under 2018 har omsorgsnämnden fattat 111 beslut.

Av dessa var 66 allmänna ärenden och 23 personärenden, övriga var 
formaliaärenden (dagordning, godkännande av delegationsbeslut) och 
information utan tjänsteutlåtanden. Även ansökningar om tillfälliga 
serveringstillstånd av alkohol registreras som ärenden. De beslutas på 
delegation av 1:e socialsekreterare och var under 2018 två stycken.

Vid årets slut var ett ärende (Begäran om utökad investeringsbudget för 
omsorgsnämnden 2019) inte avslutat, eftersom det fått återremiss från 
kommunstyrelsen. Övriga ärenden hade överlämnats till omsorgsavdel-
ningen för verkställighet.

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 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2019.18/01

Plan för internkontroll 2019

Enligt reglementet för intern kontroll ska omsorgsnämnden fastställa en 
plan för internkontrollen för innevarande år.

Förslag till plan för internkontroll 2019 har upprättats.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Plan för internkontroll 2019 fastställs.

Siv Johansson (L): Ändring av process Delegationer: Kontroll av dele-
gationsbeslut ska ske 1 gång per halvår.

Alex Carreño (S): Tillägg av process Nycklar och taggar: Kontroll av att 
nycklar och nyckelbrickor återlämnas när anställning avslutas ska ske 
en gång per år. Omsorgschefens ansvar, redovisning i första nämnd 
2020.

BESLUT

- Plan för interntkontroll 2019 fastställs med följande ändring och 
tillägg:

- Ändring av process Delegationer: Kontroll av delegationsbeslut ska 
ske 1 gång per halvår.

- Tillägg av process Nycklar och taggar: Kontroll av att nycklar och 
nyckelbrickor återlämnas när anställning avslutas ska ske en gång 
per år. Omsorgschefens ansvar, redovisning i första nämnd 2020.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2019.3/70

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning 
i socialtjänstens verksamheter

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat alla Sveri-
ges kommuner att bidra till en gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. På grund 
av lägre statlig finansiering behövs ökade insatser från kommuner och 
landsting för att bibehålla befintliga kvalitetsregister (främst inom äldre-
omsorg), utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter, ge 
stöd för uppföljning och analys och nationell samordning för gemensam 
utveckling av kommunernas kunskapssystem.

De kvalitetsregister som berörs är:
 Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 

viktminskning samt blåsdysfunktion 
• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter 

som vårdar personer i livets slut 
• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med beteende-

mässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (används av 
289 kommuner) 

• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård
• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 

kommuner) 

Stöd för uppföljning och analys omfattar idag brukarundersökningar 
inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet. SKL vill 
även i samverkan med kommunerna utveckla ett gemensamt system 
för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.

Inom äldreomsorgen i Malå kommun används flera av de register som 
finansieringen berör. Personalen upplever dem som ett gott stöd i arbe-
tet med kvalitetsutveckling. Inom socialtjänsten skulle ett gemensamt 
system för kunskapsstyrning kunna vara till god hjälp i det dagliga arbe-
tet.

Den årliga kostnaden för att delta är ca 1,95 kr per kommuninnevånare, 
vilket för Malå kommun skulle innebära ca 6 000 kr.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Malå kommun deltar i gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

- Malå kommun deltar i gemensam finansiering av ett mer samlat sy-
stem för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2019.1/73

Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2018 
Västerbottens län

AC Konsensus har tagit fram en Länsplan för psykisk hälsa 2018, med 
uppföljning av målområden från 2017 och aktivitetsplan för 2019. Pla-
nens övergripande syfte är att skapa långsiktiga förutsättningar för att 
främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och ge tillgång till insatser med 
hög kvalitet och bra kostnadseffektivitet till de som behöver vård och 
stöd. 

Representanter för Malå kommun har funnits med i arbetsgruppen som 
tagit fram handlingsplanen. De insatser som genomförs genom länspla-
nen berör även Malå kommuns medborgare.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Malå kommun antar Länsplan för psykisk hälsa 2018.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun antar Länsplan för psykisk hälsa 2018.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2018.46/04

Begäran om utökad investeringsbudget för omsorgsnämnden 2019

Omsorgschefen fick vid senaste omsorgsnämnden i uppdrag att lämna 
in ett svar till kommunstyrelsen på återremissen om begäran om utökad 
investeringsbudget för omsorgsnämnden 2019.

Svaret lämnades in och behandlades i kommunstyrelsen 2019-02-12. 
Kommunstyrelsens beslut blev att föreslå kommunfullmäktige att om-
sorgsnämnden beviljas utökad investeringsram med 300 000 kronor för 
år 2019, för inköp av nytt larmsystem på särskilda boenden. Kommun-
fullmäktige har sammanträde den 4 mars. Så snart beslutet är klart 
påbörjas upphandlingen.

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 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2019.13/73

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen – kameror för tillsyn nattetid

Utvecklingen inom välfärdsteknik går framåt. ”Ny” teknik med kameror 
för tillsyn nattetid finns att tillgå via vår befintliga larmleverantör inom 
ordinärt boende.  

Den nya tekniken kan bidra till ökad självständighet och integritet för 
våra brukare samt en mer effektiv verksamhet. Vi kommer under 2019 
att erbjuda kameratillsyn till våra brukare inom hemtjänst som i 
dagsläget har tillsynsbesök nattetid. 

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 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2019.15/02

Samverkan med Sunt arbetsliv

Omsorgsavdelningens höga sjuktal påverkar arbetsmiljön och ekono-
min negativt. Omsorgsavdelningen behöver därför jobba aktivt med den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Sunt arbetsliv som ägs av arbetsmarknadens parter har efter förfrågan 
från oss meddelat att man ställer upp med sina resurser i form av per-
sonal för att hjälpa omsorgen förbättra arbetsmiljön och sänka sjukta-
len.

Vi har i dagsläget haft ett första styrgruppsmöte vilket resulterat i vilka 
friskfaktorer omsorgen ska jobba aktivt med under kommande år. En-
hetscheferna har fått i uppdrag att sammanställa sina personalgruppers 
förändringsbenägenhet i ett första steg. Vi kommer under mars månad, 
då Sunt arbetsliv kommer till Malå, ha en första work shop i omsorgens 
ledningsgrupp där vi sätter upp en plan för det fortsatta arbetet. 

Utifrån denna plan kommer vi involvera all personal inom avdelningen i 
det fortsatta arbetet. Vi planerar en ”Kick Off” med personal under hös-
ten 2019. Tanken med denna är att alla inom omsorgsavdelningen ska 
ha en gemensam utgångspunkt för det framtida arbetet.

Omsorgsavdelningens behov av att sänka sjuktalen är stort inför fram-
tida ekonomiska och bemanningsrelaterade utmaningar. Bedömningen 
är därav att detta arbete är viktigt och måste prioriteras. Samarbetet 
med Sunt arbetsliv är en viktig del.  

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 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2019.5/70

Delgivningar 2019-02-20

Marie Hedström Utredning Lex Sarah Sörgården 

Marie Hedström Utredning Lex Sarah Sörgården

Inspektionen för vård Nya regler 2019 – att tänka på för
och omsorg                            kommuner

Malå/Norsjö miljö- och           Avregistrering av livsmedelsverksamhet
byggnämnd

Malå/Norsjö miljö- och           Registreringsbevis - Columbusgården
byggnämnd 

Inspektionen för vård Beslut om att avsluta ärende om tillsyn
och omsorg                            av 18+ verksamheten Fyren

Kommunstyrelsen § 154/18 – Fastställande av regler för an-
vändande av Malå kommuns lokaler, for-
don, arbetsredskap, fordonskort och förar-
kort

Kommunstyrelsen § 159/18 – Mål för arbetet med att för-
bättra företagsklimatet i Malå

Ingela Westerlund Svahn      Svar på frågor om kommunens använd-
ning av särskilt anslag från staten för att 
landets kommuner ska kunna erbjuda 
unga som fyllt eller blivit uppskrivna till 18 
års ålder möjlighet att bo kvar, Thord Er-
iksson Media 

Malå/Norsjö miljö- och           Livsmedelskontroll på Columbusgården
byggnämnd

Marie Hedström Utredning av klagomål på kvalité av mata-
bonnemang, Sörgården

Malå/Norsjö miljö- och           Livsmedelskontroll på Kompassen
byggnämnd 

Malå/Norsjö miljö- och           Livsmedelskontroll på Miklagård
byggnämnd 
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Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Malå/Norsjö miljö- och           Livsmedelskontroll på Tjamstangården
byggnämnd 

Malå/Norsjö miljö- och           Livsmedelskontroll på Furugården
byggnämnd 

Malå/Norsjö miljö- och           Livsmedelskontroll på Sörgården
byggnämnd 

Kommunfullmäktige             § 38/19 Val av ledamöter och ersättare i 
omsorgsnämnden för tiden 2019-01-01—
2022-12-31

Eva Wikström E-brev: Ang boendet på Änglagård/
Furugården MATSALEN

John Olsson                          Svar på e-brev från Eva Wikström

Patientnämnden                    Avtal om Patientnämndsverksamhet
Region Västerbotten

Marie Hedström                     Utredning av klagomål på städinsatser
hemtjänst

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 2019-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 21

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. Där-
emot kan omsorgsnämnden om man vill återkalla lämnad delegation.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sekretessärenden
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-02-20

Plats och tid Jupiter, kl 08.00 – 14.00

Ajournering Fika 9.40 - 9.55, bensträckare 10.50-10.55, lunch 12.05 – 13.05

Beslutande

Ledamöter Siv Stenberg (V), ordf
Kim Bergström (V)
Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Alex Carreño (S)
Siv Johansson (L)
Jill Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML)

Övriga deltagande

Ej tjänstgörande ersättare Lena Nyström (V)
Anna-Stina Bergström (V) 

Tjänstemän John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Ulrika Grensell, familjehemssekreterare, § 22
Johnny Holmkvist, chef verksamheten ensamkommande barn, § 23

Utses att justera Jill Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen, torsdag 2019-02-28, kl 15.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-23
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Jill Johansson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-20

Anslag sätts upp 2019-02-28 Anslag tas ner 2019-03-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningens arkiv

Underskrift

Utdragsbestyrkande


