
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Plats och tid Jupiter, kl 8.00 - 14.35

Ajournering Fika 9.45 - 10.05, lunch 11.30 - 12.30

Beslutande Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Carl-Eric Gradin (S) för Emil Stråhle (S)
Siv Stenberg (V)
Joakim Pettersson (ML)
Siv Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML)
Cecilia Festin-Stenlund (L)

Övriga deltagande Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Östen Lundqvist (L), ej tjänstgörande ersättare
Ethel Lundström, verksamhetsansvarig Galejan, § 103
Marie Önnerlöv Näslund, hemvårdsansvarig, §§ 104-105
Marie Hedström, hemvårdsansvarig, § 104
Chanel Renlund, undersköterska, § 104
Ulrika Grensell, hemvårdsansvarig, § 108

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen  onsdag 1 november 2017 kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-111
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Ylva Olofsson

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-10-25

Anslag sätts upp 2017-11-01 Anslag tas ner 2017-11-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsnämnden

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 99

Dagordning
      

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):
Utsänd dagordning godkänns med följande ändringar: * punkten 
”Information från MAS” lyfts ut. 

BESLUT

- Utsänd dagordning godkänns med följande ändringar: * punkten 
”Information från MAS” lyfts ut. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr 2017.73/76

Kurser och konferenser
      

Ordförande och omsorgschef har deltagit i en träff med Länsstyrelsen 
och Migrationsverket angående ensamkommande barn och informe-
rar. Osäkerheten är fortsatt stor om hur många barn som kommer att 
komma till Malå i framtiden. För små kommuner blir det omöjligt att 
hålla en beredskap och organisation för att ta emot ensamkommande 
barn, när det kanske bara kommer ett eller ett par per år. Förslag om 
att göra det lättare att placera barn i annan kommun är ute på remiss, 
och Migrationsverket ser över fördelningstalen, men inga beslut är 
klara ännu. 

Anonyma Alkoholister har bjudit in till en offentlig information 2017-10-
25 kl 18.00 tillsammans med AlAnon.

Måndag den 6 november kl 18.30 är det information om digitalisering 
inom vården på Malåborg, som en del av ”Här finns jobben!”-veckan.

Under Psykeveckan hålls flera föredrag i Malå:
Tisdag den 7 november: ”Att leva med bipolär sjukdom”, Simon 
Holmlund
Onsdag den 8 november: webbföreläsning ”Medberoende, skam och 
dess djävulsdans”, Sanna Lundell
Torsdag den 9 november: Sopplunch med föreläsning "Hur det är att 
få bipolär diagnos och att förhålla sig till den", Simone Gynnemo

BESLUTSUNDERLAG

Se Inbjudan till information, Anonyma Alkoholister

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):
Ordförande och Britt-Marie Sellman (S) deltar vid Anonoyma Alkoholis-
ters information. Ledamöter som har möjlighet deltar vid övriga ar-
rangemang.

BESLUT

- Ordförande och Britt-Marie Sellman (S) deltar vid Anononyma 
Alkoholisters information. Ledamöter som har möjlighet deltar vid öv-
riga arrangemang.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Integrationsservice

Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2017.56/13

Handlingsplan för integration  - omsorgsnämndens delområden
      

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 Handlingsplan för integrat-
ion. I handlingsplanen beskrivs olika aktörers ansvar för genomföran-
det av planen. Handlingsplan för integration delgavs omsorgsnämn-
den vid mötet i maj, och nämnden beslutade då att ta upp den som ett 
eget ärende. 

Omsorgsnämnden och dess anställda har av kommunfullmäktige ge-
nom handlingsplanen delegerats ansvar för olika uppgifter, som hu-
vudansvarig eller deltagare. Planen gäller från 2017-2019. 

Flera aktiviteter har genomförts inom nämndens ansvarsområde un-
der 2017. Bland annat har omsorgsnämndens anställda deltagit i olika 
utbildningar, och tagit emot nyinflyttade praktikanter och sommarjob-
bare.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):
Informationen noteras. Sammanställningen skickas till Integrationsser-
vice för kännedom.

BESLUT

- Informationen noteras.
- Sammanställningen skickas till Integrationsservice för kännedom.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr 2017.57/04

Ekonomisk uppföljning januari - september 2017
      

Omsorgsnämnden har under många år överskridit den summa som 
anvisats i budget. Under de senaste åren har ett flertal åtgärder vidta-
gits för att nå en budget i balans, och i år visar prognosen att budge-
ten kommer att hålla. 

De åtgärder som vidtagits börjar ge resultat som ger synliga föränd-
ringar i det ekonomiska utfallet. En stor del av det goda ekonomiska 
utfallet beror på att Individ- och familjeomosorgen haft lägre kostnader 
för placeringar under året. En annan del är att enheten Ensamkom-
mande barn även i år visar på ett överskott. Detta samtidigt som Vård 
och omsorg om äldre och funktionshindade ligger mycket nära sin till-
delade budget.

Tyvärr innebär kommande år fortfarande ekonomiska utmaningar. De 
nya reglerna om ersättning från Migrationsverket tillsammans med 
lägre antal ensamkommande barn innebär att överskottet inom verk-
samheten kommer att minska och kanske försvinna helt. Detta sam-
mantaget med att nämndens budgetram under 2018 endast utökats 
med 573 tKr innebär att omsorgsnämnden även fortsättningsvis 
kommer att behöva vidta åtgärder för att nå budget i balans.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):
Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 103

Information från Galejans verksamhet
      

Omsorgsnämnden köper tjänster på Galejan/Arbetsmarknadsenheten 
av kommunstyrelsen. Ethel Lundström, verksamhetsansvarig för Ga-
lejan, redovisar. 

För närvarande finns beslut om:
- bostöd 19 st (14 män, 5 kvinnor)
- hemma-hos 4 st
- kontakt/besök 2 st
4 ärenden har avslutats under året.

- 9 personer anställda via olika insatser
- 7 personer har sysselsättning/praktik/social träning.

Från och med 2018-01-01 upphör omsorgsnämnden att köpa tjänster 
av Galejan. Istället skapas en ny organisation för öppenvård inom in-
divid- och familjeomsorgen (§ 51/17).

Galejan genomför en ny försöksverksamhet med digital kontakt med 
psykiatrin i samarbete med Landstinget. Det kommer att finnas rum 
iordningställda på sjukstugan samt på Galejan, där man kan ha vi-
deosamtal med sin kontakt inom psykiatrin istället för att åka till Lyck-
sele. Personalen ser till att tekniken fungerar, och har även beredskap 
för att ge stöd om det behövs efter samtalet. Försöket ska pågå till 
2018-01-31, och sedan utvärderas.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Marie Önnerlöv Näslund, Marie 
Hedström

Utdragsbestyrkande

§ 104

Information om införandet av nya systemet Vimpool
      

Omsorgsavdelningen har köpt in systemet Vimpool till äldre- och 
handikappomsorgen, för att kunna följa upp beslutade och genom-
förda insatser på ett bättre sätt. Marie Önnerlöv Näslund, hemvårds-
ansvarig, Marie Hedström, hemvårdsansvarig och Chanel Renlund, 
undersköterska och Vimpool-administratör på Sörgården informerar. 

Systemet fungerar så att scheman läggs för personalen utifrån beslu-
tade insatser. När en insats genomförts kvitteras den av den personal 
som utfört den, via touchskärm (på särskilda boenden) eller mobilte-
lefon (hemtjänst). Man kan sedan ur systemet ta fram rapporter över 
bland annat beviljad tid och utförd tid.

Vid uppstart krävs ganska stor insats, när alla scheman och beslut 
ska läggas in. Sedan blir underhållsarbetet mindre tidskrävande. Sy-
stemet börjar användas fullt ut på Sörgården från den 31/10, sedan 
införs det gradvis på övriga boenden med ungefär en månads inter-
vall.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 84/17

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson:
- Informationen noteras. Återrapportering om hur systemet fungerar ska 
ske vid varje tertialrapport.

BESLUT

- Informationen noteras. 

- Återrapportering om hur systemet fungerar ska ske vid varje 
tertialrapport.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 105

Information från äldreomsorgen
      

Marie Önnerlöv Näslund, hemvårdsansvarig, informerar.

Kommunen har bytt leverantör för trygghetslarm till Doro Care. Alla 
trygghetslarm i ordinärt boende är utbytta mot nya, digitala larm. De 
nya trygghetslarmen fungerar via GSM-teknik, och kräver inte att kun-
den har något eget telefonabonnemang. Vid strömavbrott fungerar 
larmen under 4-5 dygn. 

Från 2018-01-01 gäller en ny lag om ”Trygg och effektiv utskrivning”. 
Den innebär att landstinget inför nya rutiner för planering för patien-
terna, bland annat flyttas ansvaret från slutenvård till primärvården. 
När patienter bedöms som medicinskt färdigbehandlade får kommu-
nen betala för deras plats till landstinget, om man inte kan erbjuda 
vård i hemmet eller på korttidsplats. Den tid kommunen har på sig att 
ordna plats blir kortare än idag.

Personal inom äldreomsorgen har deltagit i olika digitala satsningar, 
främst inom utbildning.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2017.59/01

Sammanträdesdagar 2018
      

Omsorgsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för år 2018.

Omsorgsnämnden föreslås ha sammanträdesdagar den

21 februari
11 april
23 maj
19 september
14 november

BESLUTSUNDERLAG

Se Ingela Westerlund Svahns tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):
Sammanträdesdagar 2018 för omsorgsnämnden fastställs.

BESLUT

- Sammansträdesdagar 2018 för omsorgsnämnden fastställs.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist, 
Verksamhetsansvariga

Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2017.60/01

Styrkort 2019
      

Omsorgsnämnden ska besluta om styrkort för 2019.

Beslut om de styrkort som gäller för 2018 togs i oktober 2016, och 
nämnden använder dessa som underlag för styrkort 2019. Under ge-
mensam diskussion tar nämnden fram följande förslag till ändringar:

Under perspektiv utveckling/tillväxt:
Förtydligande av punkten ”Alla som utbildar sig till undersköterska ska 
erbjudas tillsvidareanställning inom våra verksamheter”, så att den ly-
der: 
”Alla som utbildar sig till undersköterska ska erbjudas provanställning 
med möjlighet till tillsvidareanställning inom våra verksamheter.”

Punkten ”Alla som utbildar sig till socionom ska erbjudas tillsvidarean-
ställning inom våra verksamheter” tas bort. Eftersom verksamheten 
ändrat arbetssätt och anställt administratörer till stöd för socialsekrete-
rarna är behovet för närvarande täckt.

Under perspektiv ekonomi:
Jämförelseår för mätetal uppdateras till 2017.

I övrigt behålls samma mål och mätetal som tidigare.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll § 108/16 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):
Omsorgsnämndens styrkort för 2019 fastställs enligt förslag.

BESLUT

- Omsorgsnämndens styrkort för 2019 fastställs enligt förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2017.72/75

Antagande av gemensamma riktlinjer gällande familjehemsvården
      

Malå kommun är med i samverkansgruppen Region 8, tillsammans 
med Dorotea, Lycksele, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och 
Åsele kommuner.

Inom grupp 8 har man nu arbetat fram gemensamma riktlinjer för 
familjehemsvården. Omsorgsnämnden antog 2017-02-22 lokala 
riktlinjer för familjehemsvård.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
Se omsorgsnämndens protokoll § 13/17

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Johansson (ML):
Omsorgsnämnden antar Riktlinjer för familjehemsvården, framtagna av 
region 8, att gälla från 2018-01-01. Dessa ersätter då Riktlinjer för 
familjehemsvård, antagna av omsorgsnämnden § 13/17. 

BESLUT

- Omsorgsnämnden antar Riktlinjer för familjehemsvården, framtagna 
av region 8, att gälla från 2018-01-01. Dessa ersätter då Riktlinjer 
för familjehemsvård, antagna av omsorgsnämnden § 13/17.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr 2017.71/70

Delgivningar 2017-10-20
      

Malå/Norsjö miljö- Livsmedelskontroll på Rodret
och byggavdelning

Malå/Norsjö miljö- Livsmedelskontroll på Poseidon
och byggavdelning

Omsorgsavdelningen Protokoll samverkansträff 2017-10-23
 

Malåbostaden Mailsvar angående Furugården
Daniel Risberg

      FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Redovisningen av delgivningarna godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delgivningarna godkänns.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 110

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

Ylva Olofsson (S): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2017.68/02

Budget i balans 2018/besparing - Avveckling av rätt till heltid
      

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver 
minska sina kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett 
arbete med att minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i ba-
lans 2018” där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur 
man når budget i balans.

År 2007 antog kommunfullmäktige en motion om mönsterarbetsplat-
ser inom den offentliga sektorn. En av punkterna var:

- För att utveckla jämställdheten i samhället, ska offentligt anställda 
kunna välja sin sysselsättningsgrad. Där heltid är en rättighet och del-
tid en möjlighet.

I Malå kommuns personalpolicy står också att Malå kommun har som 
utgångspunkt att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet.

Inom omsorgsnämndens arbetsområde har vi utifrån den utgångs-
punkten alltid strävat efter att erbjuda alla anställda heltid, även inom 
äldreomsorgen där många kommuner valt att erbjuda deltider. När 
Ingvar Fisher gjorde en genomlysning av äldreomsorgen i Malå påpe-
kade han att en anledning till att vi under vissa perioder av dygnet har 
mer personal än jämförelsebara kommuner är just heltidsanställning-
arna. Vår organisation kräver personal alla tider på dygnet, och per-
sonalkostnaderna är vår största utgiftspost.

Motiven för heltidsanställningar även inom vården är flera. Ett är jäm-
ställdhet. Inom yrken där företrädesvis män arbetar skift är det en 
självklarhet med heltider. Inom äldreomsorgen arbetar främst kvinnor. 
Heltidslön ger dem möjlighet att leva på sitt eget arbete.
Ett annat motiv till heltider är den brist på omsorgspersonal som finns 
idag, och som verkar bestå och kanske öka iframtiden. Att bli erbju-
den att arbeta heltid kan vara det som gör att en person väljer att bo-
sätta sig/bli kvar i Malå.

Idag har omsorgen stora sparkrav, och arbetar med olika förslag för 
att sänka kostnaderna. Frågan är om vi under de omständigheterna 
har råd att fortsätta erbjuda heltider till alla anställda? 

Våra verksamheter skulle kunna klara att behålla kvalitén på samma 
nivå med fler deltider. Om våra heltidstjänster inom vård och omsorg 
om äldre och handikappade samt ledning skulle minskas med 10% 
skulle det innebära en besparing på ca 3,8 Mkr årligen.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

De negativa konsekvenserna kan bli att fler väljer att inte flytta till eller 
att söka sig bort från Malå kommun. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Utifrån att det är svårt att rekrytera utbildad personal 
inom omsorgen, samt av jämställdhetsskäl, avslutas ärendet utan 
åtgärd.

BESLUT

- Utifrån att det är svårt att rekrytera utbildad personal inom 
omsorgen, samt av jämställdhetsskäl, avslutas ärendet utan åtgärd.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Plats och tid Jupiter, kl 8.00 - 14.35

Ajournering Fika 9.45 - 10.05, lunch 11.30 - 12.30

Beslutande Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Carl-Eric Gradin (S) för Emil Stråhle (S)
Siv Stenberg (V)
Joakim Pettersson (ML)
Siv Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML)
Cecilia Festin-Stenlund (L)

Övriga deltagande Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Östen Lundqvist (L), ej tjänstgörande ersättare
Marie Önnerlöv Näslund, hemvårdsansvarig §§ 117-118

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2017-10-25 kl 15.10

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-118
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Ylva Olofsson

Justerande

Siv Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, §§ 112-118. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-10-25

Anslag sätts upp 2017-10-25 Anslag tas ner 2017-11-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2017.58/73

Taxor för hemvården i Malå
      

Taxorna för hemvård inom äldreomsorgen behöver revideras. 

Omsorgsnämnden valde att inte gå vidare med förslaget att upphöra 
med kommunal fotvård. Taxorna för fotvård har inte förändrats på 
många år, och behöver därför justeras. En jämförelse med närlig-
gande kommuner och landstinget har gjorts, och i förslaget har tax-
orna justerats till motsvarande nivåer. 

Handläggare för debitering har uppmärksammat att det behövs ett för-
tydligande i taxorna när det gäller avdrag av matkostnader vid från-
varo.

Ändringen gäller två punkter.

På sidan 3 ett förtydligande av det avdrag som görs på matabonne-
manget vid anmäld frånvaro. Summorna motsvarar 1/30 av månads-
kostnaden för matabonnemang.

På sidan 4 nya förslag till taxor för fotvård. En kategori, ”personer bo-
satta i särskilt boende med remiss från ansvarig sjuksköterska” tas 
bort. Om en sjuksköterska vid ett särskilt boende uppmärksammar att 
en boende har behov av fotvård av medicinska skäl kan sköterskan 
uppmärksammma sjukvården på detta så att den boende får en re-
miss via landstinget. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S):
- Taxor för hemvård antas att gälla från 2018-01-01
- Beslutet förklaras omedelbart justerat

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Taxor för hemvård antas att gälla från 2018-01-01

                                      Beslutet förklaras omedelbart justerat
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck, Kf, Mari-Louise 
Lundqvist, Ingela westerlund Svahnt

Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2017.62/04

Budget i balans 2018/besparing - Avveckling av snöröjningsbidrag
      

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver 
minska sina kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett 
arbete med att minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i ba-
lans 2018” där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur 
man når budget i balans.

Snöröjningsbidrag är inte något som omsorgsnämnden är i lag skyldig 
att dela ut. Bidraget har nyttjas av allt färre kommuninnevånare de 
senaste åren. Bidragets utformning, i samband med att fler pension-
ärer idag får högre pension än tidigare, gör att det blir allt färre som 
kan ta del av bidraget. De flesta som inte längre klarar av att sköta sin 
egen snöröjning väljer att flytta till lägenhet. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Snöröjningsbidraget avvecklas från säsongen 
2017/2018. Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 
2017-11-27. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

BESLUT

- Snöröjningsbidraget avvecklas från säsongen 2017/2018.

- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck, Kf, Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr 2017.61/04

Budget i balans 2018/besparing - Uppsägning av lokalen för  vävstuge-
verksamheten i anslutning till Miklagård

      
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver 
minska sina kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett 
arbete med att minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i ba-
lans 2018” där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur 
man når budget i balans.

I anslutning till Miklagård hyr omsorgsnämnden en lokal för vävstuge-
verksamhet, till en kostnad om ca 40 000 kr/år. Lokalen nyttjas av 
kvinnliga pensionärer som bor i närområdet. 

Att tillhandahålla vävstugelokal är inte en uppgift som omsorgsnämn-
den enligt lag är skyldig att utföra. Det finns en vävstugeförening i 
kommunen, dit vävarna skulle kunna ansluta sig. För att ge de som 
använder lokalen möjlighet att avsluta sina pågående alster föreslås 
att förändringen gäller från 2018-04-01.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Lokalen för vävstugeverksamheten sägs upp fr o m 
2018-04-01. Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 
2017-11-27. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

BESLUT

- Lokalen för vävstugeverksamheten sägs upp fr o m 2018-04-01. 

- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck, Kf, Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr 2017.69/04

Budget i balans 2018/besparing - Uppsägning av seniormatsal
      

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver 
minska sina kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett 
arbete med att minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i 
balans 2018” där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om 
hur man når budget i balans.

En gemensam matsal för boende i seniorboendet har många fördelar 
för de äldre. Det är dock inget som lagen kräver att kommunen tillhan-
dahåller. Samtidigt är det svårt att hitta vikarier, det är brist på utbildad 
personal och den personal som idag arbetar där kan nyttjas på annat 
håll och därigenom spara en del vikariekostnader. Hyran för matsalen 
är 315 360 kr/år.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Verksamheten Måltidsservice läggs ned från 2018-
02-01. Kontraktet med Malåbostaden för hyra av matsalen sägs upp. 
Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

BESLUT

- Verksamheten Måltidsservice läggs ned från 2018-02-01. 

- Kontraktet med Malåbostaden för hyra av matsalen sägs upp.

- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr 2017.63/73

Budget i balans 2018/besparing - Ändrade rutiner för inköp av dagligva-
ror till brukare

      
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver 
minska sina kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett 
arbete med att minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i ba-
lans 2018” där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur 
man når budget i balans.

Det är brist på utbildade undersköterskor. Idag går en del av arbetsti-
den för de anställda inom hemtjänsten åt till att handla dagligvaror för 
brukarna. Om någon annan övertog ansvaret för leverans av varor till 
brukarna skulle denna tid istället kunna läggas på vård och omsorg. 
Det skulle innebära bättre tid för kärnuppgifterna, mindre stress för 
personalen och i förlängningen färre sjukskrivningar och lägre vikarie-
kostnader.

I Malå kommun finns beslut att ge bidrag till affärer för hemsändning. 
Med vissa förändringar av reglerna skulle hemsändningsbidrag även 
kunna lämnas för leveranser till personer som fått bedömningen att de 
inte kan handla själva. Malå kommun kan återsöka hälften av det läm-
nade bidraget från Länsstyrelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämnden föreslår kommunsty-
relse/kommunfullmäktige att ändra bidragsreglerna för hemsändnings-
bidrag så att det blir möjligt för affärer att få hemsändningsbidrag för att 
leverera dagligvaror till personer som fått beslut enligt socialtjänstlagen 
att de inte kan handla själva. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Bidragsreglerna för hemsändningsbidrag ändras så att det blir möj-
ligt för affärer att få hemsändningsbidrag för att leverera dagligvaror 
till personer som fått beslut enligt socialtjänstlagen att de inte kan 
handla själva.

Paragrafen förklaras omedlebart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck, Kf, Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr 2017.67/73

Budget i balans 2018/besparing - Avveckling av Furugården
      

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver 
minska sina kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett 
arbete med att minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i ba-
lans 2018” där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur 
man når budget i balans.

Malå kommuns särskilda boenden får i jämförelser högre kostnad per 
plats jämfört med andra kommuner. En anledning är sannolikt att 
kommunen har flera mindre särskilda boenden, idag 4 stycken. Att 
minska antalet särskilda boenden skulle kunna ge samordningsvinster 
genom bättre nyttjande av personalen, samt lägre hyreskostnader.

Omsorgsavdelningen har tagit fram konsekvensbeskrivningar för av-
veckling av båda de minsta boendena, Tjamstangården och Furugår-
den. Tjamstangården är det minsta boendet, och skulle relativt enkelt 
kunna avvecklas. Det som talar mot en avveckling av Tjamstagården 
är den samverkan med Landstinget som finns idag. Utifrån tidigare 
diskussioner upplever nämnden att det finns en risk att Landstinget 
skulle kunna avsluta akutplatserna på Malå sjukstuga, vilket skulle 
påverka kommunmedborgarna mycket negativt. Detta samhällsansvar 
gör att nämnden väljer att gå vidare med förslaget att avveckla Furu-
gården.

Furugården har 14 särskilda boendeplatser. Behovet av boendeplat-
ser i Malå är så stort att om kommunen väljer att avveckla Furugården 
behöver en del nya platser skapas på de kvarvarande boendena. Det 
bör vara möjligt att skapa 5 platser på Tjamstangården genom att re-
novera lokaler som står tomma idag. På Miklagård kan det vara möj-
ligt att skapa 2 platser där det idag är kontor och gemensamma ut-
rymmen (vilket också skulle ge lägre hyra för omsorgsavdelningen). 
Med det förslaget skulle kommunens särskilda boenden totalt få 7 
färre platser.

Förslaget till avveckling skulle innebära att kommunen avslutar all 
verksamhet på Furugården, inklusive hemtänst och seniormatsal. 
Därigenom skulle hyreskostnaden på Furugården, 770 000 kr/år, för-
svinna ur omsorgsnämndens budget.

Det är ont om utbildad personal, och svårt att hitta vikarier med rätt 
kompetens. Den personal som idag arbetar på Furugården skulle få 
behålla sin anställning, men byta arbetsplats. Besparingen beräknas 
till mostvarande 8 heltidstjänster (vikarier), 3,48 Mkr/år.

7



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck, Kf, Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

Konsekvensen för kommunmedborgarna blir att det blir ännu svårare 
att få plats på särskilt boende, något som upplevs svårt redan idag. 
Det finns risk för att kostnaderna för bostadsanpassning och färdtjänst 
ökar. 

Trycket på hemtjänsten ökar också, och förslaget är att i samband 
med nedläggningen göra hemtjänsten till en egen arbetsgrupp och 
även skapa en kvälls- och nattpatrull.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Förslaget till avveckling av Furugården återremitte-
ras för vidare utredning av kostnader och möjlig tidplan. Återrapporte-
ring ska ske vid sammanträdet den 21 februari 2018. Ärendet tas upp 
som information i kommunfullmäktige 2017-11-27. Paragrafen förklaras 
omedelbart justerad.

BESLUT

- Förslaget till avveckling av Furugården återremitteras för vidare 
utredning av kostnader och möjlig tidplan. 

- Återrapportering ska ske vid sammanträdet den 21 februari 2018.

- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck, Kf, Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr 2017.66/73

Budget i balans 2018/besparing - Avveckling av Tjamstangården
      

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver 
minska sina kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett 
arbete med att minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i ba-
lans 2018” där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur 
man når budget i balans.

Malå kommuns särskilda boenden får i jämförelser högre kostnad per 
plats jämfört med andra kommuner. En anledning är sannolikt att 
kommunen har flera mindre särskilda boenden, idag 4 stycken. Att 
minska antalet särskilda boenden skulle kunna ge samordningsvinster 
genom bättre nyttjande av personalen, samt lägre hyreskostnader.

Tjamstangården är kommunens minsta särskilda boende, med 6 
boendeplatser samt 3 platser för korttidsboende. Verksamheten bed-
rivs i samarbete med Landstinget, som i samma lokaler har en sjuk-
stuga med 4 akutplatser.

Samverkan innebär att sjuksköterskeuppgifter på obekväm arbetstid 
utförs av landstingsanställd personal, samt att omsorgsnämnden 
betalar en underskötersketjänst för bemanning av ambulans. 

En nedläggning av Tjamstangården kan ske utan att ersätta med nya 
boendeplatser. Det är ont om utbildad personal, och svårt att hitta 
vikarier med rätt kompetens. De anställda, 7 årstjänster, får behålla 
sina arbeten men byta arbetsplats. Besparingen blir då minskade vi-
kariekostnader motsvarande 7 årstjänster, ca 4,2 Mkr. Lokalkostna-
derna, 1,02 Mkr försvinner ur omsorgens budget. Sjuksköterskeinsat-
ser på obekväm arbetstid kommer att behöva utföras av kommunalt 
anställda sjuksköterskor när avtalet med landstinget upphör. Det finns 
risk för att kostnaderna för bostadsanpassning och färdtjänst ökar. 
Trycket på hemtjänsten ökar.

För medborgarna innebär en nedläggning av Tjamstangården att det 
blir ännu svårare att få plats på särskilt boende. Korttidsboendena är 
till för att ge anhöriga (oftast kvinnor) som vårdar make/sambo i hem-
met hjälp med avlastning. Utan möjlighet till avlastning blir deras situ-
ation tyngre, och risken är att de inte orkar lika länge vilket i sin tur 
ökar trycket på de särskilda boendeplatserna.

Om en person inom landstinget anses färdigbehandlad, men inte kan 
flytta till kommunen pga brist på boendeplatser, får kommunen ta 
kostnaden för boendet hos landstinget under övergångsperioden. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-10-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck, Kf, Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

Idag har Malå kommun inga kostnader för medicinskt färdigbehand-
lade, den kostnaden kommer att öka med färre korttidsplatser. 

Utifrån tidigare diskussioner inom Landstinget finns risk att akutvårds-
platser och ambulans på sikt försvinner från Malå, om samverkan med 
kommunen upphör. För omsorgsnämnden vore det relativt enkelt att 
avsluta verksamheten på Tjamstangården, men risken för att 
kommunmedborgarna påverkas negativt känns uppenbar.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Britt-Marie Sellman (S): Ärendet avslutas utan åtgärd. Ärendet tas upp 
som information i kommunfullmäktige 2017-11-27. Paragrafen förklaras 
omedelbart justerad.

BESLUT

- Ärendet avslutas utan åtgärd.

- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

                                      Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 sekretessärende 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 

Omsorgsnämnden 2017-10-25 

Plats och tid Jupiter, kl 8.00 - 14.35 
 

Ajournering Fika 9.45 - 10.05, lunch 11.30 - 12.30 
 

Beslutande Ylva Olofsson (S) 
 Britt-Marie Sellman (S) 

 Carl-Eric Gradin (S) för Emil Stråhle (S) 
 Östen Lundqvist (L) för Siv Stenberg (V) 
 Joakim Pettersson (ML) 
 Siv Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML) 
 Cecilia Festin-Stenlund (L)  
 

Övriga deltagande  Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef 
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare 

  Angelica Mörtsell, socialsekreterare 
 

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman 
 

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen  onsdag 1 november 2017 kl 10.00 
 
 
Underskrifter Sekreterare  

 
 Paragraf 119 

  Ingela Westerlund Svahn    

      
 Ordförande  

 
   

  Ylva Olofsson    

      
 Justerande  

 
   

 Siv Johansson   
 

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

 

Organ Omsorgsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2017-10-25 
 

Anslag sätts upp  2017-11-01 Anslag tas ner 2017-11-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsnämnden 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 


