
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-12-13

Plats och tid Jupiter, kl 08.00 - 13.30

Ajournering 08.05 - 09.15 för studiebesök på nya öppenvårdsverksamheten
10.30 - 10.40 bensträckare
11.50 - 12.45 lunch

Beslutande

Ledamöter Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
Kurt-Lennart Öhman (S) för Emil Stråhle (S)
Siv Stenberg (V)
Joakim Pettersson (ML)
Siv Johansson (ML)
Östen Lundqvist (L) för Erik Fängström (L)

Övriga deltagande

Tjänstemän Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska, §§ 122, 132
Marie Önnerlöv Näslund, hemvårdsansvarig, §§ 123, 133
Agnes Ljung, administratör, §§ 130, 131

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen onsdag den 20 december, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 120-135
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Ylva Olofsson

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-12-13

Anslag sätts upp 2017-12-20 Anslag tas ner 2018-01-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-12-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 120

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Utsänd dagordning godkänns.

BESLUT

- Utsänd dagordning godkänns.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-12-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 121

Kurser och konferenser

Ingela Westerlund Svahn, omsorgsnämndens sekreterare, har deltagit i 
en kurs om ändringarna i kommunallagen som gäller från 2018 och re-
dovisar information därifrån. Det blir inte så stora förändringar för om-
sorgsnämndens del. Den skillnad som kommer att märkas tydligast är 
att kungörelse av kallelser ska ske via kommunens hemsida istället för 
anslagstavla i kommunhuset från och med 2018. Omsorgsnämnden får 
också bland annat ökad rätt att bestämma över vilka beslut som ska 
delegeras.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-12-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 122 Dnr 2017.83/73

Information om stölder av läkemedel

Oksana Renström, medicinskt ansvarig sköterska, informerar.

Det har under det senaste året upptäckts flera stölder av narkotikaklas-
sade läkemedel från de särskilda boendena. Det handlar om enstaka 
tabletter/smärtstillande plåster vid flera olika tillfällen, och på olika bo-
enden. Stölderna är polisanmälda, men utredningarna har lagts ner. 
Rutinerna har skärpts för att göra det svårare att ta medicin och lättare 
att upptäcka när det skett.

Om man vill skärpa säkerheten ännu mer går det att köpa säkerhets-
skåp där varje uttag av medicin loggas elektroniskt. De är dock väldigt 
dyra. Inte ens sådana skåp kan tyvärr hindra att samvetslösa människor 
tar medicin eller smärtstillande plåster direkt av en boende.

BESLUTSUNDERLAG

Se sammanställning av stölder

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-12-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 123 Dnr 2017.84/73

Vårdtyngdsmätning hösten 2017

Marie Önnerlöv Näslund, hemvårdsansvarig, informerar.

Vårdtyngdsmätning är en metod att få en bild av hur belastningen på de 
särskilda boendena ligger i förhållande till de bemanningsmål omsorgs-
nämnden satt. Mätningen ger en ögonblicksbild av hur förhållandena 
var just den dag mätningen gjordes.

Vid mätningen som genomfördes i oktober 2017 hade samtliga boen-
den mer än tillräcklig bemanning enligt nämndens fördelningsmodell.

Vårdtyngdsmätningarna ska vara ett underlag för arbetsledarna när de 
planerar för bemanningen. Verksamheterna kan bli bättre på att an-
passa bemanningen till behoven på de olika husen.

BESLUTSUNDERLAG

Se sammanställning av vårdtyngdsmätning hösten 2017

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2017-12-13
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§ 124 Dnr 2017.76/73

Äldre om äldreomsorgen 2017

Socialstyrelsen samlar varje år in statistik från bland annat äldre-
omsorg. De gör sedan en sammanställning, så att man kan jämföra 
verksamheter mellan olika kommuner, på länsnivå och riksnivå. 

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017” 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. Antalet svarande är färre än 30 för 
särskilt boende, och 41 personer för hemtjänsten. Det innebär att ett 
enskilt svar kan ge upp till 4-5% i sammanställningen för särskilt bo-
ende, och 2-3% för hemtjänsten. Det är viktigt att komma ihåg vid jäm-
förelser mellan åren.

De äldre i Malå som svarat på enkäten om hemtjänst (62 % av de som 
fått utskicket) är överlag nöjda med tjänsten. Siffrorna ligger ungefär på 
samma nivå som i riket och länet.

För de äldre på särskilda boenden ligger nöjdhetssiffrorna något högre 
än i riket/länet. Här är det dock bara 20-40% av de tillfrågade som sva-
rat.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 125 Dnr 2017.78/04

Ekonomisk uppföljning januari - november 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 budgeten 
kommer att hålla och sannolikt till och med visa ett överskott med ca 
500 000 kr.

En stor del av det goda ekonomiska utfallet beror på att Individ- och fa-
miljeomosorgen haft lägre kostnader för placeringar under året. Vård 
och omsorg om äldre och funktionshindade ligger dock ca 3 % över 
budget. Den största delen av det positiva resultatet kommer från att en-
heten Ensamkommande barn även i år visar på ett överskott. 

Tyvärr innebär kommande år fortfarande ekonomiska utmaningar. De 
nya reglerna om ersättning från Migrationsverket tillsammans med lägre 
antal ensamkommande barn innebär att överskottet inom den verksam-
heten kommer att minska och kanske försvinna helt. Årets resultat för 
Individ- och familjeomsorgen är ovanligt, och även med den nya organi-
sationen för öppenvård är det osannolikt att kostnaderna kommande år 
kan fortsätta vara så låga. Nämndens budgetram under 2018 kommer 
endast att utökas med 573 tKr, vilket inte ens täcker löneökningarna. 
Detta sammantaget innebär att omsorgsnämnden även fortsättningsvis 
kommer att behöva vidta åtgärder för att nå budget i balans.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
Se ekonomisk redovisning januari - november 2018

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 126

Information om budget i balans 2018

Lina Dahlbäck, kommunekonom, informerar.

För att få en budget som följer befolkningsutvecklingen i kommunen, före-
slås en ny resursfördelningsmodell i första hand för barn- och utbildnings-
nämnden och omsorgsnämnden. Dessa nämnder har den tydligaste kopp-
lingen till demografin. 

Modellen bygger på aktuell befolkningsprognos och s.k. styckkostnader 
(prislappar) för verksamheterna som hämtas från det kommunala utjäm-
ningssystemet. Den demografibaserade resursfördelningen omfattar verk-
samheterna förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, och 
äldreomsorg. 

För äldreomsorgens del är det olika prislappar för respektive ålderskatego-
rier för 65-79 år, 80-89 år och 90 år och uppåt.  Det innebär att om de olika 
ålderskategorierna blir fler än året innan får nämnden ett ökat anslag, om 
kategorin blir färre minskar anslaget. I nästa steg sker den politiska priori-
teringen, ska nämnden få 100 procent av den volymbaserade ramen eller 
något annat, t.ex 105 procent. 

Om hela kommunorganisationen utgår från en gemensamt accepterad 
befolkningsprognos och en s.k. styckkostnad (från det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet) ökar chansen att den får vara styrande 
för bedömning av kommande behov och resursfördelning. Befolknings-
prognosen är ett minimikrav på underlag vid resursfördelning och bör 
revideras varje år för att vara aktuell. Kostnadsuppgifter från kostnads-
utjämningen är också en viktig förutsättning.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 127 Dnr 2017.82/02

Enkät till sommarvikarier inom äldreomsorgen

I omsorgsnämndens styrkort är ett av mätetalen att minst 95% av som-
marvikarierna ska vara nöjda med bemötandet från ordinarie personal. 

För vikarierna inom äldreomsorgen har 51 enkäter skickats ut, 18 har 
besvarats. I enkäten finns förutom frågor om bemötandet också frågor 
som syftar till att förbättra förutsättningarna för nästa års sommarvika-
rier.

Fler än 95% av de svarande har uppgett att de är nöjda med bemötan-
det från ordinarie personal. Mätetalet får därför anses vara uppnått för 
äldreomsorgens del.

BESLUTSUNDERLAG

Se Eva Oskarssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 128 Dnr 2017.77/73

Budget i balans 2018/besparing - uppsägning av lokal för vävstuge-
verksamheten i anslutning till Miklagård

Omsorgsnämnden fattade den 2017-10-25 beslut om att säga upp loka-
len för vävstugeverksamhet vid Miklagård från 2018-03-31. När kontakt 
togs med Malåbostaden för uppsägning av lokalen konstaterades att 
skriftligt besked om uppsägning måste lämnas in senast 9 månader före 
den avtalade hyrestidens utgång (31 december), annars förlängs kon-
traktet med ett år. Kontraktet som nu är uppsagt löper därför till 2018-
12-31. 

Eftersom omsorgsnämnden har kvar kostnaden för lokalen föreslår om-
sorgsavdelningen att den får användas för vävstugeverksamhet fram till 
och med 2018-12-31.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Beslut § 114/17 upphävs. Lokalen för vävstugeverk-
samheten sägs upp fr o m 2019-01-01. Ärendet tas upp som information 
i kommunfullmäktige 2018-03-05.

BESLUT

- Beslut § 114/17 upphävs.
- Lokalen för vävstugeverksamheten sägs upp fr o m 2019-01-01. 
- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 

2018-03-05.

-----



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Omsorgsnämnden 2017-12-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

§ 129 Dnr 2017.75/73

Budget i balans 2018/besparing - Uppsägning av seniormatsal

Omsorgsnämnden fattade 2017-10-25 beslut om att lägga ned 
verksamheten Måltidsservice från 2018-02-01, samt säga upp kontrak-
tet för hyra av matsalen vid Seniorboendet från samma datum. När 
kontakt togs med Malåbostaden för uppsägning av lokalen konstatera-
des att skriftligt besked om uppsägning måste lämnas in senast 9 må-
nader före den avtalade hyrestidens utgång (31 december), annars 
förlängs kontraktet med ett år. Kontraktet som nu är uppsagt löper där-
för till 2018-12-31.

Eftersom omsorgsnämnden har kvar hyran för lokalen under hela 2018, 
föreslår omsorgsavdelningen att verksamheten Måltidsservice får fort-
sätta fram till 2018-12-31. 

Nämnden diskuterar frågan, och menar att besparingar måste göras. 
Om verksamheten ska vara kvar behöver den anpassas till det ekono-
miska utrymme som nämnden avsatt för 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Beslut § 115/17 upphävs. Hyreskontraktet för matsa-
len vid Seniorboendet sägs upp till 2019-01-01. Ärendet tas upp som 
information i kommunfullmäktige 2018-03-05.

Britt-Marie Sellman (S): Omsorgschefen får i uppdrag att till nästa sam-
manträde ta fram förslag till budgetanpassningar inom verksamheten 
Måltidsservice.

BESLUT

- Beslut § 115/17 upphävs.
- Hyreskontraktet för matsalen vid seniorboendet sägs upp till 2019-01-

01.
- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2018-03-05.
- Omsorgschefen får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram ett 

par olika förslag till budgetanpassningar inom verksamheten 
Måltidsservice.

-----
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§ 130    Dnr 2017.36/79 
 

Ansökan permanent serveringstillstånd 
 

XXXXX XXXXXX, NNNNNN-NNNN (enskild firma), har ansökt om 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Den sökande vill ser-
vera alkohol till allmänheten vid anläggningen Almbo Camping & Flotte. 
Serveringen ska ske vid brygga, flotte, bastu samt byalokal i Almbo, 
Malå kommun. 

I Alkohollagens 8 kapitel finns angivet vilka krav som ska ställas när 
kommmunen beviljar permanent alkoholtillstånd. Där framgår bland an-
nat att serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som 
disponeras av tillståndshavaren (§ 14) och att stadigvarande tillstånd för 
servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har 
ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad 
eller på annat sätt tillredd mat (§ 15).  

Varken flotten, bryggan eller bastun ligger i anslutning till köket i by-
astugan. Flotten har under den tänkta serveringen ingen fast punkt, och 
möjliggör därför ingen tillsyn. Köket i byalokalen är litet med mycket be-
gränsade beredningsytor och tillagningsmöjligheter, och uppfyller enligt 
alkoholhandläggarens bedömning inte Alkohollagens krav. 

Personer av betydande inflytande över verksamheten uppfyller de krav 
som ställs på kunskaper, ekonomi och personlig lämplighet. 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Se Agnes Ljungs utredning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Ansökan om permanent serveringstillstånd avslås. 
 
BESLUT 
 
- Ansökan om permanent serveringstillstånd avslås. 
 

----- 

ingelaw
Textruta
Dolt enligt GDPR

ingelaw
Textruta
Dolt enl GDPR
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Agnes Ljung
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§ 131 Dnr 2017.80/75

Antagande av handlingsplan mot våld i nära relationer

Omsorgsavdelningen har tagit fram en handlingsplan mot våld i 
nära relationer. Handlingsplanen anger hur kommunen ska arbeta 
för att förebygga, kartlägga och motverka våld i nära relationer 
samt mål för att utveckla och kvalitetssäkra det arbete som bedrivs 
i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFD 2014:4).

BESLUTSUNDERLAG

Se Agnes Ljungs tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Johansson (ML): Handlingsplan mot våld i nära relationer antas att 
gälla 2018 - 2021.

BESLUT

- Handlingsplan mot våld i nära relationer antas att gälla 2018 - 2021.

-----
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Oksana Renström

Utdragsbestyrkande

§ 132 Dnr 2017.79/73

Antagande av rutin och handböcker för nutrition

Malå kommuns riktlinjer för nutrition behöver uppdateras. Behovet av 
energi, protein och vissa näringsämnen förändras med åldrandet. Dels 
på grund av naturliga förändringar, dels på grund av andra faktorer t.ex. 
sjukdomar. Personer över 65 år har ett högre proteinbehov och behovet 
är ännu högre hos dem som har undernäring/risk för undernäring.

Undernäring är mycket vanligt bland äldre som får stöd av äldreomsor-
gen, därför bör nutritionsarbetet inom äldreomsorgen fokusera på att fö-
rebygga undernäring och verka för god livskvalitet. De framtagna nut-
ritionshandböckerna är ett stöd i arbetet med de dagliga rutinerna runt 
måltiderna för att förebygga undernäring på våra särskilda boenden och 
inom den kommunala sjukvården i Malå kommun.

BESLUTSUNDERLAG

Se Oksana Renströms tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Rutin för nutrition antas. Nutritionshandbok, riskbe-
dömning, nutritionsutredning och behandling - för sjuksköterskor antas. 
Nutritionshandbok för omsorgspersonal vid särskilda boenden i Malå 
kommun antas.

BESLUT

- Rutin för nutrition antas.

- Nutritionshandbok, riskbedömning, nutritionsutredning och behand-
ling - för sjuksköterskor antas.

- Nutritionshandbok för omsorgspersonal vid särskilda boenden i 
Malå kommun antas.

-----
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§ 133 Dnr 2017.81/02

Utvärdering av effektivisering av arbetstid inom äldreomsorgens 
verksamheter                                                                                            

Omsorgsnämnden tog 2016-09-15, § 74/16, beslut om att effektivisera 
arbetstiden inom äldreomsorgens verksamheter genom att utöka anta-
let arbetspass per schemaperiod. Vid sammanträdet 2017-05-24, § 
52/17, beslutades att en ny utvärdering skulle göras i november 2017 
för att ge underlag för att nämnden ska kunna fatta beslut om försöket 
med fler arbetspass ska permanentas eller ej.

En enkät har lämnats ut till personal och arbetsledare. Bland persona-
len har endast 52% svarat. Av de som svarat tycker många inte om det 
extra arbetspasset. En del tycker att bemanningen är bra så länge alla 
är på plats, det är vid frånvaro det blir stressigt och rörigt. En del som 
besvarat enkäten ger förslag på förbättringsområden när det gäller pla-
nering och organisering av arbetet.

Många upplever att sjukfrånvaron har ökat. Statistiken över sjukfrånva-
ron visar att sjukfrånvaron under perioden januari - oktober 2017 jämfört 
med samma period 2016 har ökat på en del arbetsplatser, medan den 
har minskat på andra. 

Bland arbetsledarna vill de flesta ha kvar det extra passet. Eventuellt 
behöver man se över antal pass för deltider och de som jobbar både 
natt och dag. Bemanningskravet behöver bli mer styrande för persona-
lens arbetstider, och samtidigt vara levande och ändras i takt med för-
ändringar i verksamheten. Cheferna är överens om att den ökade sjuk-
frånvaron på en del arbetsplatser inte beror på schemaförändringen.

Förändring upplevs av många som påfrestande. Som personal arbetar 
man idag inte fler timmar än tidigare, men det är svårare att sche-
malägga långa sammanhängande perioders ledighet än det var tidi-
gare. Forskningen visar att det är bättre med kortare arbetspass varvat 
med ledighet, även om man som enskild upplever att det är skönare att 
”göra bort jobbet” och sen vara ledig flera dagar i sträck. Vi behöver 
höja kunskapen hos personalen om detta.

Sjukfrånvaron har ökat på en del arbetsplatser. På andra arbetsställen 
har den däremot minskat, trots att personalen förutom schemaföränd-
ringen även fått ökat antal övertidstimmar. Sjukfrånvaro kan bero på 
många faktorer, det är inte troligt att det är schemaförändringen i sig 
som orsakat den ökade sjukfrånvaron på vissa arbetsplatser. Här behö-
ver ledningen arbeta vidare för att förebygga och minska sjukfrånvaron.

Malå kommun, och omsorgsavdelningen, har fortsatt dålig ekonomi. 
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Nämnden vill fortsätta erbjuda heltidsanställningar till de som arbetar 
inom omsorgen. Då är det viktigt att den tid nämnden betalar persona-
len för nyttjas på bästa sätt. Den förändring vi gjort, med fler arbetspass 
per schemaperiod, är en del i den anpassningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Önnerlöv Näslunds tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Den genomförda effektiviseringen av arbetstiden 
permanentas. En översyn av antalet arbetspass för deltidspersonal och 
personal som arbetar både dagtid och nattetid genomförs, och present-
eras för nämnden vid sammanträdet i februari.

BESLUT

- Den genomförda effektiviseringen av arbetstiden permanentas. 

- En översyn av antalet arbetspass för deltidspersonal och personal 
som arbetar både dagtid och nattetid genomförs, och presenteras 
för nämnden vid sammanträdet i februari.

-----
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§ 134 Dnr 2017.74/70

Delgivningar 2017-12-13

Kommunfullmäktige § 77/17 Återrapport till fullmäktige - Över-
syn av riktlinjer för styrning och ledning av 
biståndsbedömning inom äldreomsorgen i 
Malå kommun

Kommunfullmäktige § 78/17 - Fastställande av kommun-
fullmäktiges sammanträdesdagar år 2018

Kommunfullmäktige § 79/17 - Mottagande av ensamkom-
mande barn från andra kommuner till HVB 
i Malå

Kommunfullmäktige § 88/17 - Avsägelse av politiska uppdrag 
som ledamot och vice ordförande i 
omsrogsnämnden - Cecilia Festin 
Stenlund (L)

Kommunfullmäktige § 89/17 Avsägelse av politiskt uppdrag 
som ledamot i omsorgsnämnden - Fred 
Cederlund (ML)

Kommunfullmäktige § 90/17 Avsägelse av politiskt uppdrag 
som ersättare i omsorgsnämnden - Siv 
Johansson (ML)

Kommunfullmäktige § 91/17 Avsägelse av politiskt uppdrag 
som ersättare i omsorgsnämnden - 
Sandra Lindahl (L)

Kommunfullmäktige § 92/17 Val av ledamot i omsorgsnämn-
den för tiden t o m 2018-12-31 - Erik 
Fängström (L)

Kommunfullmäktige § 93/17 Val av ledamot i omsorgsnämn-
den för tiden t o m 2018-12-31 - Siv Jo-
hansson (ML)

Kommunfullmäktige § 94/17 - Val av ersättare i omsorgsnämn-
den för tiden t o m 2018-12-31 - Fred Ce-
derlund (ML)

Kommunfullmäktige § 95/17 - Val av ersättare i omsorgsnämn-
den för tiden t o m 2018-12-31 - Oskar 
Sjölund (L)
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Kommunfullmäktige § 96/17 - Val av vice ordförande i om-
sorgsnämden för tiden t o m 2018-12-31 - 
Siv Johansson (ML)

SKPFpensionärerna Protestskrivelse mot stängningen av 
matsalen på Furugårdens seniorboende, 
med namninsamling

Stefan Eklund E-brev angående besparingar på Furugår-
den

Socialstyrelsen Rekvisition av utvecklingsmedel för 2017 
för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i 
nära relationer och stöd till våldsutsatta 
kvinnor och barn m.m.

Malå/Norsjö Miljö- Beslut om avslutat ärende - Miklagård 
och byggnämnd

Malå/Norsjö Miljö- Beslut om avslutat ärende - Sörgården
och byggnämnd

SOS Alarm Avtal om förmedling av larm till socialjour

SKPFpensionärerna Kompletterande skrivelse till namnin-
samlingen mot stängningen av matsalen 
på Furugårdens seniorboende

Sveriges kommuner Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
och landsting

Inspektionen för vård Information om placeringar på stödboende
och omsorg

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Redovisningen av delgivningarna godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delgivningarna godkänns.

-----
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§ 135

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.

-----


