
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Plats och tid Jupiter, kl 09.00 – 12.25

Ajournering 9.45 – 10.00 fika. 11.00 – 12.05 information från Region Västerbotten 
angående stängning av sjukstugan under sommaren.

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

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska, §§ 34-35
Agnes Ljung, alkoholhandläggare, § 38
Eva Oskarsson, chef Miklagård, § 39

Utses att justera Jill Johansson, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen onsdag den 20 maj 
2020, kl 12.35

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 33-41
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Jill Johansson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-05-20

Anslag sätts upp 2020-05-20 Anslag tas ner 2020-06-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 33

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Dagordningen fastställs. Sammanträdet ajourneras kl 
11.00 för information från Region Västerbotten angående stängning av 
Malå sjukstuga under sommaren. 

BESLUT

- Dagordningen fastställs. 

- Sammanträdet ajourneras kl 11.00 för information från Region 
Västerbotten angående stängning av Malå sjukstuga under sommaren.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 34

Information om det aktuella läget gällande den pågående pandemin 
(Covid-19)                                                                                           

Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska informerar om det ak-
tuella läget inom äldreomsorgen när det gäller den pågående pande-
min.

I Malå har det funnits ett antal bekräftat smittade med Covid-19. Ett fall 
inom äldreomsorgen i april med dödlig utgång. Det är oklart hur smittan 
kom in, men det blev ingen vidare smittspridning på boendet. När 
boende får förkylningssymptom isoleras de och testas, ett drygt 15-tal 
tester har genomförts men hittills har ingen fler varit smittad. 
Provtagning sker av personal (25-30 st) inom äldreomsorgen som 
uppvisar förkylningssymptom, ingen har hittills haft Covid-19 . Äldre 
som misstänks smittade blir provtagna av kommunens sjuksköterskor i 
hemmet. Måltider serveras i de boendes lägenheter.

Frånvaron av personal är högre än normalt för årstiden, sannolikt på 
grund av att man följer de riktlinjer som lämnats av folkhälsomyndighet-
en om att vara hemma vid minsta förkylningssymptom. 

Vi arbetar förebyggande med besöksförbud enligt beslut från regering-
en. Vi arbetar också med att informera personalen om vilka hygienruti-
ner som krävs för att undvika smitta, så att vi är förberedda när det blir 
skarpt läge. I dagsläget finns skyddsmaterial tillgängligt att använda om 
smittan kommer in på äldreboenden.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020.23/73

Patientsäkerhetsberättelse 2019

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-nät-
verket samarbetar kommunerna för att förbättra kvaliteten i kommuner-
nas hälso- och sjukvård.

Under 2019 har man inom Malå kommuns äldreomsorg arbetat med att:
 öka användandet av kvalitetsregistret Senior Alert
 minska den ofrivilliga nattfastan samt arbeta aktivt med nutrit-

ionsfrågor
 förbättra kvalitén på avvikelseutredningar
 förbättra följsamheten av basala hygienrutiner och klädrutiner

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 2020, med fo-
kus på att:

 Förbättra kvalitén av avvikelseutredningar. Gäller framför allt 
analys, åtgärd och återkoppling

 Fortsätta med egenkontroller hygien, nattfasta och basala hygi-
enrutiner

 Se över fall-prevention.
 Genomföra arbete med fördjupade läkemedelsgenomgångar en-

ligt Västerbottensmodellen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Oksana Renströms tjänsteutlåtande.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V)): Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år 
2019 godkänns.

BESLUT

- Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år 2019 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks

Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2020.22/04

Revisionsrapport 2019 omsorgsnämnden

Kommunens revisorer gör tillsammans med revisionsfirman PWC 
årligen en grundläggande granskning av kommunens verksamhet 
gällande måluppfyllelse. Rapporten för omsorgsavdelningen pekar på 
brister inom ekonomi och internkontroll.

Kommunstyrelsen, som tar över ansvaret för omsorgsavdelningen från 
2020-07-01, måste framöver på ett bättre sätt följa upp de åtgärder som 
beslutats om för en ekonomi i balans. Vidare måste mer djupgående 
beslut gällande verksamhetseffektiviseringar fattas.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Omsorgsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att ta 
hänsyn till de brister som revisionsrapporten visat i det fortsatta arbetet.

BESLUT

- Omsorgsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att ta hänsyn till de 
brister som revisionsrapporten visat i det fortsatta arbetet.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks

Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2020.24/04

Delårsrapport januari - april 2020 omsorgsnämnden

Omsorgsavdelningen har tagit fram en delårsrapport för tiden januari - 
april 2020.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Delårsrapporten fastställs och överlämnas till 
kommunstyrelsen för delgivning.

BESLUT

- Delårsrapporten fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen för 
delgivning.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Agnes Ljung, Restaurang SM

Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2019.22/79

Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd

Omsorgsnämnden fattade 2019-05-09 § 43 beslut om att avslå ansökan 
från Restaurang SM om nytt stadigvarande serveringstillstånd i lokal 
Storgatan 39 a-b, då sökande enligt omsorgsnämndens bedömning inte 
uppfyllde kraven på personlig lämplighet enligt alkohollagen 8 kap 12 §. 

Beslutet överlagades till Förvaltningsrätten som avslog överklagan. 
Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten. 

Kammarrätten dömde 2020-04-20, mål nr 2755-19, till den sökandes 
fördel och upphävde omsorgsnämndens beslut om att avslå avsökan 
eftersom sökanden inte bedömts uppfylla kraven enligt alkohollagen 8 
kap 12 §. Kammarrätten överlämnade åter målet till omsorgsnämnden 
för att pröva om övriga förutsättningar för alkoholtillstånd är uppfyllda.

Det enda skälet för avslag till ansökan var omsorgsnämndens bedöm-
ning att sökanden inte uppfyllde kraven enligt alkohollagen 8 kap 12 §. 
Övriga förutsättningar för alkoholtillstånd är uppfyllda.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 43/19
Se omsorgsnämndens protokoll § 69/19
Se omsorgsnämndens protokoll § 93/19
Se omsorgsnämndens protokoll §   2/20
Se Agnes Ljungs tjänsteutlåtande 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd för 
Restaurang SM, lokal Storgatan 39 a-b, beviljas.

BESLUT

- Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd för Restaurang SM, 
lokal Storgatan 39 a-b, beviljas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr 2020.25/73

Uppföljning översyn av dagvården

Omsorgsnämnden beslutade 2019-09-18, § 79/19, att ge omsorgsche-
fen i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen för omsorgen se 
över och utveckla dagvården för att ge de äldre mer meningsfulla aktivi-
teter då de är där. Uppföljning till omsorgsnämnden skedde även 2020-
02-24, § 12/20.

Rekryteringsarbetet har pågått under mars och april. Fokus i urvalet har 
varit erfarenhet av liknande verksamhet tidigare och erfarenhet som 
undersköterska. De som fick tjänsterna är Ylva Olofsson och Camilla 
Rörling-Bergström 15 timmar vardera/v.

På grund av Corona-pandemin är i dagsläget dagverksamheten stängd 
på obestämd tid. Vi har ändå satt ett mål att kunna starta upp igen i 
september. 

Ylva och Camilla har planerat Coronaverksamhet och har idag börjat 
med att besöka de kunder som har dagverksamhet i sina beslut. Syftet 
med mötena är att ha en trevlig stund men också göra levnadsberättel-
ser. 

Senare delen av våren kommer vi att ha en planeringsdag för att struk-
turera upp öppethållanden och innehåll i verksamheten från hösten och 
framåt. 

Planer finns på att jobba med olika ämnesområden under kortare eller 
längre tid, ha renodlade grupper för dementa och en öppen dag/vecka.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 79/19
Se omsorgsnämndens protokoll § 12/20

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras. Ärendet avslutas.

BESLUT

- Informationen noteras. 

- Ärendet avslutas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2020.26/70

Delgivningar 2020-05-20

Celia Luacio Intern anmälan Lex Sarah, Miklagård

John Olsson Förhandlingsprotokoll enligt MBL: 
Rekrytering av enhetschef Tjamstan 50%

Kommunfullmäktige Kf § 17/20 – Deltagande i sammanträden 
på distans

Kommunfullmäktige Kf § 20/20 – Årsredovisning 2019

Kommunfullmäktige Kf § 24/20 – Beviljande av ansvarsfrihet 
2019 för omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige Kf § 28/20 – uppföljning av samtliga 
internkontrollplaner 2019

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 2020-05-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 41

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. Däre-
mot kan omsorgsnämnden om man vill återkalla lämnad delegation.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
           sekretessärenden

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-05-20

Plats och tid Jupiter, kl 09.00 – 12.05

Ajournering 9.45 – 10.00 fika. 11.00 – 12.05 information från Region Västerbotten 
angående stängning av sjukstugan under sommaren.

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

Övriga deltagande John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Mia Björklund, socialsekreterare, § 42
Angelica Mörtzell, socialsekreterare, § 43-48

Utses att justera Jill Johansson, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen onsdag den 20 maj 
2020, kl 12.35

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 42-48
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande Paragrafer 42-46, 48
Siv Stenberg

Justerande Paragrafer 43-48
Jill Johansson

Justerande Paragrafer 42, 47
Ylva Olofsson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-05-20

Anslag sätts upp 2020-05-20 Anslag tas ner 2020-06-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande

ingelaw
Textruta
Sekretess enligt Offentlighet- och sekretesslagen kap 26 § 1 samt GDPR.Ingela Westerlund Svahn, nämndsekreterare




