MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

1

2018-11-14

Plats och tid

Jupiter, kl 08.00 – 13.00.

Ajournering

Fika 9.40 – 10.00, bensträckare 11.10 – 11.15.

Beslutande

Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Monica Örnberg (S) för Emil Stråhle (S)
Siv Stenberg (V)
Östen Lundqvist (L) för Erik Fängström (L)
Siv Johansson (ML)

Ledamöter

Övriga deltagande
Tjänstemän

John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Eva Oskarsson, hemvårdsansvarig, § 90
Annika Johansson, ekonomiadministratör, § 93
Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska, § 96
Marie Önnerlöv Näslund, hemvårdsansvarig, § 96

Övriga

Mikael Abrahamsson (S), kommunstyrelsens ordförande,
§§ 90-91, 96

Utses att justera

Östen Lundqvist, ersättare Monica Örnberg

Justeringens plats och tid

Omsorgsavdelningen, 2018-11-21, kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

89-106

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Ylva Olofsson
Justerande

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

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-14

Anslag sätts upp

2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsnämndens arkiv

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2018-12-13

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14

Blad nr

2

§ 89
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

3

2018-11-14
§ 90
Effektivisering av arbetstid inom omsorgens verksamheter

Omsorgsnämnden tog 2016-09-15 § 74/16 beslut om att effektivisera
arbetstiden inom äldreomsorgens verksamheter genom att utöka antalet arbetspass per schemaperiod. Vid uppföljning vid nämndens sammanträde 2017-05-24 § 52/17 beslutades om ny utvärdering vilken
skedde vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-12-13 § 133/17.
Under 2017 hade omsorgsnämndens sjuktal inom äldreomsorgen ökat.
Vid utvärderingen som skedde i december framkom synpunkter från
personal att det varit svårt för deltidsanställda att lägga ut antalet
arbetspass, likaså för den personal som kombinerar dag och
nattjänstgöring. Mycket tid lades på schemaplanering.
Under våren 2018 hade arbetsledarna arbetat med att ta fram ett
dokument för att ge information om de regler och riktlinjer som finns för
att lägga scheman som är hälsobefrämjande, och samla all information
om schemaläggning på samma ställe. Ett utkast till förslaget
redovisades vid sammanträdet 2018-02-21. Efter att en risk- och
konsekvensanalys gjorts över hur förslaget påverkade verksamheterna
kom man fram till att arbetet med att ta fram rutiner för hur vi tänker
hälsofrämjande och vill minska sjukskrivningar behövde mer tid.
Omsorgsnämnden beslutade att arbetet skulle fortsätta, samt att ett
färdigt förslag skulle redovisas vid sammanträdet i september.
Eva Oskarsson, hemvårdsansvarig, informerar:
Under våren och sommaren uppstod vakanser bland arbetsledarna på
många områden inom äldreomsorgen, och det fanns inte tid till annat än
det mest akuta. Situationen har nu stabiliserats, och arbetet har
återupptagits. Arbetsledarna planerar att ha ett färdigt dokument klart
före nästa nämnd.
Det arbete som pågår med att anpassa scheman till lagd budget medför
också att det frigörs personaltimmar som kan användas för att täcka
oplanerad frånvaro och minska behovet av vikarier.
Omsorgsnämnden bedömer att det dokument som nu arbetas fram är
ett förtydligande av befintliga regler. Det är bra att det sammanställs på
ett tydligt sätt för medarbetarna, men det är inte en nämndsfråga. Det
fortsatta arbetet kan redovisas som en del av redovisningen om arbetet
med att minska sjukskrivningar och förbättra arbetsmiljön.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Eva Oskarsson.

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr
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2018-11-14
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll § 74/16
Se omsorgsnämndens protokoll § 133/17
Se omsorgsnämndens protokoll § 14/18
Se omsorgsnämndens protokoll § 34/18
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras. Ärendet avslutas.
BESLUT
- Informationen noteras.
- Ärendet avslutas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Eva Oskarsson.

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 91

Blad nr

5

Dnr 2018.65/02

Uppföljning av sjukfrånvaro oktober 2018
Sjukfrånvaron inom omsorgens verksamheter är hög och omsorgsnämnden har begärt att få kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaron.
För oktober har omsorgsavdelningen en total frånvaro på 8,66% (9,69%
för kvinnor och 3,12% för män). Motsvarande siffror perioden jan-aug
2018 var 10,4% (12% kvinnor, 3% män).
Den totala sjukfrånvaron har minskat 1,74%, den har minskat för både
kvinnor och män.
Trots minskningen har omsorgsavdelningen högre sjukfrånvaro än
kommunen som helhet. Andelen som är sjukskrivna längre tid än 60
dagar har ökat, och ligger nu något högre än kommunens genomsnitt.
De avdelningar som har högst frånvaro är de inom äldreomsorgen samt
enheten ensamkommande barn.
Inom äldreomsorgen arbetar man med att få tydligare struktur på arbetsuppgifter och ansvar. Vi kommer inom kort få hjälp av organisationen Sunt arbetsliv för att hitta nya arbetssätt för att jobba med sjuktalen
och det förebyggande arbetet. Kommunen som helhet har visat intresse
i att delta i projektet tillsammans med Sunt arbetsliv men vi kommer
lägga extra fokus på omsorgsavdelningen.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 92

Blad nr

6

Dnr 2018.61/73

Äldre om äldreomsorgen i Malå 2018
Socialstyrelsen samlar varje år in statistik från bland annat
äldreomsorg. De gör sedan en sammanställning, så att man kan
jämföra verksamheter mellan olika kommuner, på länsnivå och riksnivå.
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018” har nu publicerats. Ett
urval av statistiken, med jämförelser mellan Malå kommuns resultat,
Västerbottens län och riket har sammanställts av omsorgsavdelningen.
All statistik finns tillgänglig på www.socialstyrelsen.se.
Malå kommun är en liten kommun, och antalet svarande är färre än 30
för särskilt boende och ca 40 för för hemtjänsten. Det innebär att ett
enskilt svar kan ge upp till 4-5% i sammanställningen för särskilt
boende, och 2-3% för hemtjänsten. Det är viktigt att komma ihåg vid
jämförelser mellan åren.
De äldre i Malå som svarat på enkäten om hemtjänst är överlag nöjda
med tjänsten. Siffrorna ligger dock detta år något under nivån i riket och
länet.
Även för de äldre på särskilda boenden ligger nöjdhetssiffrorna detta år
något lägre än i riket/länet.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 93

Blad nr

7

Dnr 2018.57/04

Ekonomisk uppföljning jan - okt 2018
Den ekonomiska uppföljningen för omsorgsnämnden för januari –
oktober 2018 visar på ett prognosticerat underskott på tre miljoner. De
verksamheter som har högst underskott mot budget är äldreomsorgen
och LSS.
Arbete med att anpassa bemanningen inom äldreomsorgen till
budgetram, enligt beslut ON § 81/18, fortsätter.
BESLUTSUNDERLAG
Se ON månadsuppföljning september
Se ekonomisk uppföljning jan – okt 2018
Se omsorgsnämndens protokoll § 81/18
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 94

Blad nr

8

Dnr 2018.59/73

Kvalitetsarbete inom äldreomsorgen
Vi står idag inför tuffa ekonomiska utmaningar, främst inom äldreomsorgen. I arbetet att komma ner på de ekonomiska ramarna för bemanning är nerdragning av personalresurser ofrånkomligt. Samtidigt är
det viktigt att bibehålla en god kvalité. Utifrån detta påbörjas arbetet
med kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning av verksamheterna i november.
För att kunna följa upp kvalitén på de tjänster vi tillhandahåller inom
äldreomsorgen så kommer vi inom särskilt boende att börja med kvalitetsråd. Vid dessa råd följs olika parametrar för kvalité inom vården upp.
Där vi har brister och förbättringsområden upprättas handlingsplan för
att komma till rätta med dessa. Kvalitetsråden hålls varje kvartal och
deltagare är representanter från den kommunala hälso- och sjukvården,
enhetschef på respektive boende samt personal. De åtgärder som beslutas där återrapporteras till ledning inom kommunen, omsorgschef,
medicinskt ansvarig sköterska (MAS). Därigenom skapas en övergripande kunskap på ledningsnivå som ger underlag till strategiska beslut
inom verksamheten.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 95

Blad nr
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Dnr 2018.60/73

Utredning om avveckling av Furugården
Som en del av Malå kommuns arbete med att få en budget i balans tog
omsorgsnämnden 2017-10-25, §117/17, beslut att återremittera förslaget om nedläggning av Furugården för vidare utredning av kostnader
och möjlig tidplan, med återrapportering vid sammanträdet 2018-02-21.
Vid det sammanträdet redovisades osäkerhet kring kommande ekonomi
för omsorgsnämnden pga ny resursförmedlingsmodell för budget, och
kommunens förändrade ansvar för utskrivningsklara patienter.
Den nya resursfördelningsmodellen medför minskat budgetutrymme för
omsorgsnämnden i budgetplaneringen för de kommande åren. De nya
reglerna för utskrivningsklara patienter medför också en del ökade
kostnader.
Det behov av platser inom särskilt boende som idag finns täcks inte av
de platser som finns tillgängliga på övriga boenden. En ev. ombyggnation i andra särskilda boenden för att skapa fler platser där kräver investeringar. Malåbostaden har nyligen byggt nya hyreshus, barn- och utbildningsnämnden planerar ombyggnationer - det är osäkert om Malå
kommun kan få kredit för att bygga om ännu mer. Om kommunen kan
bekosta investeringarna kommer den ökade kostnaden sedan att tas
från omsorgsnämndens budget genom hyran för de nya lokalerna, vilket
minskar utrymmet för andra kostnader som personal. En ombyggnation
kan vara ekonomisk på lång sikt, men i det aktuella läget kommunen
befinner sig i är den svårt att motivera.
Omsorgsavdelningen planerar nu uppstart av ny hemtjänstverksamhet
med målet att brukarna ska få möjlighet att leva ett självständigt liv i
hemmet så länge som möjligt. Utifrån de premisserna kan behovet av
platser minska över tid, men det är inget vi i dagsläget vet. Arbetet med
budget i balans fortsätter med andra åtgärder. Exempelvis förändring av
bemanning inom äldreomsorgen, vakanshållning på chefstjänster samt
viss vakanshållning inom IFO.
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll § 117/17
Se omsorgsnämndens protokoll § 11/18
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Utredningen om nedläggning av Furugården avslutas.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr
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2018-11-14
BESLUT
-

Utredningen om nedläggning av Furugården avslutas.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Ks/Kf

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 96

Blad nr

11

Dnr 2018.55/73

Utvärdering av Vimpool
I maj 2017 genomförde kommunens revisorer en granskning av styrning
och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Där kritiserades bland annat handläggninsprocess och uppföljning av biståndsbeslut
inom äldreomsorgen. Omsorgsnämnden tog vid sammanträdet 201705-24, § 55/17, beslut om att ge omsorgschefen i uppdrag att undersöka vilket planeringssystem som behövdes för att komma till rätta med
bristerna. Vid sammanträdet 2017-09-20, § 84, fattade nämnden beslut
om att godkänna inköp av systemet Vimpool. Redovisning av hur systemet fungerar ska ske vid varje tertialrapport.
Vid sammanträdet i 2018-04-11, § 28/18, redovisades att revisorerna
ansåg att omsorgsnämnden nu säkerställt att biståndsbedömningen
inom äldreomsorgen sker på ett ändamålsenligt sätt samt till övervägande del med tillräcklig intern kontroll. Omsorgsnämnden beslutade att
en utvärdering av Vimpool och de nya riktlinjerna skulle redovisas för
nämnden i november 2018.
Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska, har tagit fram en
sammanställning av avvikelsestatistik vid Miklagård före och efter att
systemet infördes. Rapporten visar att avvikelserna minskat med 57 %,
från 158 till 91 rapporterade avvikelser. Även på Sörgården har de rapporterade avvikelserna gått ner under tiden efter att systemet infördes.
Man har infört rutiner för att se till att alla ordinationer läggs in i Vimpool.
Det blir delvis dubbelarbete, men gör att risken för avvikelser minskar.
Marie Önnerlöv Näslund, hemvårdsansvarig, informerar: På Miklagård
och Sörgården där man infört systemet upplever cheferna att det är ett
bra verktyg, som gör det lättare att se hur den faktiska arbetsbelastningen ser ut och redovisa det för både personal och politiker. Det gör
det också lättare att redovisa för anhöriga vilka insatser som utförts hos
den enskilde brukaren. Under inkörningsperioden upplevde man att det
gick mycket tid för personalen i husen att mata in information i systemet. Därför har man nu lagt ut de arbetsuppgifterna på Poolens personal.
På Furugården står man inför stora förändringar genom att hemtjänsten
ska omvandlas till en egen enhet, och man har därför valt att skjuta på
införandet av Vimpool tills den omorganisationen är klar. På Tjamstangården finns fortfarande frågetecken kring hur man ska samverka med
landstingets personal kring Vimpool, så där är systemet inte heller infört
ännu.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14

Blad nr
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BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll § 55/17
Se omsorgsnämndens protokoll § 84/17
Se omsorgsnämndens protokoll § 28/18
Se Avvikelsestatistik Miklagård och Sörgården 2018
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

13

2018-11-14
§ 97

Dnr 2018.63/75

Hem för vård av barn (HVB) för ensamkommande barn
Kommunfullmäktige gav 2017-10-23, Kf § 79/17, omsorgsnämnden
möjlighet att ta emot ensamkommande barn (EKB) från andra kommuner för att kunna behålla verksamhet med hem för vård och boende
(HVB) i Malå kommun.
Omsorgsavdelningen jobbar idag utifrån målet att vi ska hålla båda boendena öppna under 2019. I dagsläget finns i kommunen 2 HVB-hem
för ensamkommande barn. De är idag inte fullbelagda.
Migrationsverket har fått nya direktiv av regeringen för fördelning av nyanlända ensamkommande barn. Antalet ensamkommande ska nu
kunna fördelas mellan kommunerna inom ett län, så att en del kommuner kan avstå från att ta emot ensamkommande barn.
Bedömningen är att det blir svårt att fullbelägga båda boendena under
2019. Vi vet idag inte hur de nya fördelningsreglerna kommer att påverka antalet ungdomar som kommer anvisas till Malå.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Verksamheten ensamkommande barn ställs om till
ett boende så snart som möjligt.
Siv Johansson (ML): Omsorgschefen ges i uppdrag att kontakta Malåbostaden angående uppsägning av lokal.
BESLUT
- Verksamheten ensamkommande barn ställs om till ett boende så
snart som möjligt.
- Omsorgschefen ges i uppdrag att kontakta Malåbostaden angående
uppsägning av lokal.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Johnny Holmkvist

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 98

Blad nr

14

Dnr 2018.52/70

Beslut om framtida struktur för samverkan avseende vård och omsorg Regionkommun 2019
Inom ramen för projekt Regionkommun 2019 har en utredning beträffande samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg, genomförts. En slutrapport redovisades för den
politiska styrgruppen 2018-09-27.
Utredningens förslag bygger dels på intervjuer med ett urval av de som
ingår i nuvarande samverkanssystem, dels på aktuell forskning om
samverkan och nationella utredningar inom området vård och omsorg.
Förslaget har genomgått en förankringsprocess i form av tre seminarier
där sammanlagt drygt 130 personer deltagit. Samtliga kommuner har
varit representerade på politisk och tjänstepersonsnivå med endera
kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef. De flesta kommuner
har även varit representerade av socialnämnder eller motsvarande liksom skol- och utbildningsnämnder. På tjänstepersonsnivå har föregående nämnder representerats i stor utsträckning. Landstinget har representerats av hela eller delar av presidierna i Landstingsstyrelsen,
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnden för funktionshinder och habilitering samt Nämnderna för folkhälsa och primärvård. Hälso- och sjukvårdsdirektör och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör har deltagit
tillsammans med tf. Primärvårds-direktör. Tjänstepersoner från centrala
samverkansgrupper på regional nivå har deltagit, liksom företrädare
från Region Västerbotten.
Deltagarna har vid dessa tillfällen lämnat synpunkter på huvudpunkter i
förslaget och på kommande process. De synpunkter som då framkommit har varit genomgående positiva och konstruktiva. Synpunkter från
seminarierna har också beaktats i utredningens slutrapport.
Utredningen ger förslag till strukturen för samverkan. En sammanfattning av förslagets huvudpunkter framgår av bilaga 2.
Rapporten innehåller inte förslag till uppdragsbeskrivningar, rutiner eller
andra metodfrågor. De bör utarbetas i en gemensam implementeringsprocess när beslut om de huvudpunkterna i samverkansstrukturen föreligger från länets kommuner och från landstinget. Den politiska Styrgruppen för projektet Regionkommun 2019, rekommenderar länets huvudmän att besluta om den föreslagna strukturens huvudpunkter enligt
bilaga 2. Utredningsrapporten i sin helhet får utgöra en grund i implementeringsarbetet. Beslut från samtliga huvudmän skulle kunna föreligga innan årsskiftet.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Kf/Ks, John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14

Blad nr

15

För att – under förutsättning av huvudmännens beslut - ge möjlighet att
påbörja en gemensam implementeringsprocess under våren 2019, finns
ett direktiv för ett implementeringsprojekt. Förslaget framgår av bilaga 3.
Projektets slutliga utformning fastställs senare i en projektplan som innehåller tidplan, mål och delmål. Eftersom projektet berör så många
som 16 huvudmän, föreslås i direktivet att nuvarande politisk styrgrupp
för samverkansarbetet, AC- konsensus, får representera huvudmännen
som politisk styrgrupp i implementeringsprojektet och besluta om projektplanen. Projektets resultat tillställs samtliga huvudmän för vederbörliga beslut.
Om implementeringsprojektet skulle bli föremål för ett senare separat
beslut kan arbetet sannolikt påbörjas ett halvår senare.
Den politiska styrgruppen för projekt Regionkommun 2019 rekommenderar Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting att besluta
att anta huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga
2;
samt
att godkänna förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt som
skall leda fram till ett införande av den beslutade samverkansstrukturen,
enligt bilaga 3.
Regionkommun Västerbotten är en sammanslagning av det som idag är
Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Det projekt som
föreslås syftar till att förbättra samverkan mellan den regionala och
kommunala vården, både på politisk och tjänstemannanivå. Målet är på
sikt minska dubbelarbete, avvikelser och kvalitetsbristkostnader. Genom bättre samverkan vill man bland annat uppnå att:
- Antal vårddagar för utskrivningsklara patienter minskar
- Antal avvikelser kopplade till brister i samarbetet minskar
- Brukaren får rätt insatser i rätt tid
- Arbetstid frigörs genom enklare samverkan och samarbete
Förslaget är väl förankrat, och Malå kommun ska enligt förslaget ha representanter med i det fortsatta arbetet.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämnden föreslår
kommunstyrelse/kommunfullmäktige att:
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Kf/Ks, John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14

Blad nr

16

- Huvudpunkterna i förslaget till samverksansstruktur enligt bilaga två i
rekomendationen om beslut för framtida struktur för samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg antas.
- Förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt som skall leda
fram till ett införande av den beslutade samverkansstrukturen, enligt
bilaga 3 två i rekomendation om beslut för om framtida struktur för
samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende
vård och omsorg antas.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Huvudpunkterna i förslaget till samverksansstruktur enligt bilaga två i
rekommendationen om beslut för framtida struktur för samverkan
mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och
omsorg antas.
- Förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt som skall leda
fram till ett införande av den beslutade samverkansstrukturen, enligt
bilaga 3 två i rekommendation om beslut för om framtida struktur för
samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende
vård och omsorg antas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Kf/Ks, John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 99

Blad nr

17

Dnr 2018.58/02

Lönebidragsanställda på Galejan
Galejan är en kommunal verksamhet som ligger under kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden betalar idag lön till 4 personer som har anställning med lönebidrag på Galejan. Detta kostar ca 40 000 kr/månad.
Omsorgsnämnden betalar alltså idag ca 500 tkr/år i lönekostnader för
personal på Galejan som inte utför arbete åt omsorgsavdelningen. Omsorgschefen ser inte detta som ekonomiskt försvarbart under rådande
ekonomiska förutsättningar.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgschefen ges i uppdrag att utreda överenskommelsen med Galejan och avsluta lönebidragen 2019-02-28 om det
inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta med dessa.
BESLUT
- Omsorgschefen ges i uppdrag att utreda överenskommelsen med
Galejan och avsluta lönebidragen 2019-02-28 om det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta med dessa.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Kf/ks

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 100

Blad nr

18

Dnr 2018.56/73

Ny utformning av hemtjänstens organisation
Vid omsorgsnämndens sammanträde 2018-09-19 gavs omsorgschefen
i uppdrag att att utreda hemtjänstens verksamhetsutformning och återrapportera till nämnden vid detta sammanträde.
I dagsläget är hemtjänstens verksamhetsområde integrerat i verksamheterna för särskilt boende. Bedömningen är att det vore bättre med en
separat organisation.
-

Från 2018-11-01 är Patrik Stenlund anställd som enhetschef
inom omsorgsförvaltningen. Han jobbar från 2018-11-01 80%
med planering av nya hemtjänstorganisationen, resterande
20% ansvarar han för öppenvården. Detta ansvar upphör då
hemtjänsten startat. (Detta innebär inte att det tillsätts fler
chefer inom omsorgsförvaltningen. Patriks tidigare chefstjänst
inom verksamheten ensamkommande barn upphör, och det
blir en samordning av övrig verksamhet inom äldreomsorgen
där Tjamstagården, Poolen och hemsjukvården samlas under
en chef, tidigare tre.)

-

De grupplokaler för verksamheten vi idag tittar på ligger på
Tjamstagården.

-

Planering av budget och bemanning börjar 2018-11-01.
Tjänsterna i den nya verksamheten annonseras ut internt.

BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
JÄV
Siv Johansson (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet. Ingen ersättare träder i hennes ställe.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgschefen ges i uppdrag att fortsätta arbetet
med hemtjänstens verksamhetsutformning tillsammans med nyrekryterad chef för området. Uppstart av verksamhet under februari.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Patrik Stenlund

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14

Blad nr
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BESLUT
- Omsorgschefen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med hemtjänstens
verksamhetsutformning tillsammans med nyrekryterad chef för området. Uppstart av verksamhet under februari.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Patrik Stenlund

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 101

Blad nr

20

Dnr 2018.54/09

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

Beslutsexpediering
Kf/ks, John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
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FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Medborgarförslaget avslås.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Kf/ks, John Olsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 102

Blad nr

22

Dnr 2018.53/01

Granskning av chefers förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag
Våren 2018 genomfördes en granskning av chefers förutsättningar att
fullgöra sitt uppdrag av PwC. Det framkom i revisionen att omsorgsförvaltningens chefer i de flesta av de mätta parametrarna ansåg sig
sakna förutsättningar och kunskap att fullgöra sitt uppdrag.
Dessa punkter var kopplade till ekonomi, organisation, kontrollmiljö
samt socialt perspektiv. Vi har under hösten börjat med flera åtgärder
för att stärka chefernas kunskap och kontroll inom dessa områden.
-

Dialog kring budget och den ekonomiska utvecklingen med överordnad.
Cheferna föväntas hålla budget. Hålls inte budget kräver överordnad
snabba, konkreta besparingsåtgärder.
Vid konflikt mellan mål och medel prioriteras de ekonomiska målen.
Delaktighet i budgetprocessen.
Befogenheter att påverka kostnader.
Tydlighet i vilket ekonomiskt ansvar som ligger på enhetschefer.
Kännedom om aktuella verksamhetsresultat.

Arbetet med att förtydliga och förbättra de brister som belystes i rapporten påbörjades i augusti och kommer att fortsätta löpande fortsättningsvis.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 103

Blad nr

23

Dnr 2018.46/04

Äskande om utökad investeringsbudget för omsorgsnämnden 2019
Det trygghetlarmsystem som idag används på Miklagård och Sörgården
är gammalt och behöver bytas ut, samt att avtal inom kort saknas. Ny
larmteknologi via WIFI-nät och larmapp i mobiltelefon möjliggör större
grad av samordning av befintliga personalgrupper. Vidare möjliggör det
nya systemet påkoppling av tekniska tillbehör så som tillsynskameror,
läkemedelsskåp med loggfunktion, hotelllås etc. Dessa tillbehör kan i
längden både kostnadseffektivisera samt förbättra den personliga
integriteten för brukarna.
Omsorgsnämnden beslöt 2018-09-19, § 86, att äska om utökad
investeringsbudget med 700 000 kr för år 2019, för inköp av nytt
larmsystem på särskilda boenden. Ärendet har återremitterats från KS
för att omsorgen ska titta på alternativa finansieringslösningar (leasing).
Omsorgsavdelningen har blivit beviljad stöd från Socialdepartementet
för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen, 270 000 kr. Dessa kommer
att användas för att bygga ut den grundläggande wifi-infrastrukturen på
Miklagård och Sörgården. Omsorgschefen arbetar vidare med att ta
fram kostnader för alternativa finansieringslösningar för resterande
investeringar.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras. Omsorgschefen får i uppdrag
att så snart alternativ finns klara redovisa dessa för kommunstyrelsen,
samt för omsorgsnämnden vid sammanträdet 2019-02-20.
BESLUT
- Informationen noteras.
- Omsorgschefen får i uppdrag att så snart alternativ finns klara
redovisa dessa för kommunstyrelsen, samt för omsorgsnämnden vid
sammanträdet 2019-02-20.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Ks

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden
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2018-11-14
§ 104

Dnr 2018.62/01

Sammanträdesdagar 2019
Omsorgsnämndens sammanträdesdagar planeras för att passa in i
Malå kommuns budget- och planeringsprocess, och möta omsorgsavdelningens behov av politisk ledning.
Under 2018 har omsorgsnämnden haft 5 sammanträdesdagar, av besparingsskäl. Nämnden har stora ekonomiska utmaningar, och under
2019 en nytillsatt nämnd. Efter samråd med sittande presidium föreslås
därför att nämnden ska ha 6 sammanträdesdagar under år 2019.
Omsorgsnämnden föreslås ha sammanträdesdagar den
20 februari
10 april
22 maj
18 september
30 oktober
11 december
BESLUTSUNDERLAG
Se Ingela Westerlund Svahns tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2019
fastslås.
BESLUT
- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2019 fastslås.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
John Olsson, Ingela Westerlund Svahn

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2018-11-14
§ 105

Blad nr

25

Dnr 2018.64/70

Delgivningar ON 2018-11-14
Kommunstyrelsen

§ 128/18 – Upphävande av kommunstyrelsens beslut – Ekonomistyrning

Kommunstyrelsen

§ 132/18 – Redovisning av riktad granskning av regler för användande av Malå
kommuns fordon, arbetsredskap och
drivmedelskort

Kommunstyrelsen

§ 133/18 – Fastställande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2019

Kommunfullmäktige

§ 10/19 – Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2019

Kommunfullmäktige

§ 12/19 – Fastställande av Riktlinjer för inköp och upphandling

Kommunfullmäktige

§ 15/19 – Upphävande av kommunfullmäktiges beslut ”Fastställande av regler
för hemsändningsbidrag”

Kommunfullmäktige

§ 16/19 – Antagande av taxor för hemvård
i Malå kommun 2019

Kommunfullmäktige

§ 17/19 – Avsägelse av samtliga kommunala uppdrag – Joakim Pettersson (ML)

John Olsson

Rekvisition av stimulansmedel för 2018 till
investeringar i välfärdsteknik i omsorgen

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Redovisningen av delgivningarna godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av delgivningarna godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden
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2018-11-14
§ 106
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 omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot 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.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sekretessärenden

Omsorgsnämnden

2018-11-14

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Jupiter, kl 08.00 – 13.00

Ajournering

Fika 9.40 – 10.00, bensträckare 11.10 – 11.15

Beslutande

Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Monica Örnberg (S) för Emil Stråhle (S)
Siv Stenberg (V)
Östen Lundqvist (L) för Erik Fängström (L)
Siv Johansson (ML)

Ledamöter

Övriga deltagande
Tjänstemän

John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Beatrice Rytsy, socialsekreterare, §§ 107-110
Mia Björklund, socialsekreterare, § 111

Utses att justera

Östen Lundqvist, ersättare Monica Örnberg

Justeringens plats och tid

Omsorgsavdelningen, 2018-11-21, kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

107-111

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Ylva Olofsson
Justerande

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

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-14

Anslag sätts upp

2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsnämndens arkiv

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2018-12-13

