
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Plats och tid Jupiter, kl 08.00 – 14.00

Ajournering 8.00 - 9.00 Studiebesök på hemtjänsten, 10.15 - 10.25 bensträckare
12.00 - 13.00 lunch

Beslutande
Ledamöter Siv Stenberg (V), ordf

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

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare Monica Örnberg (S)

Tjänstemän John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Johnny Holmkvist, chef verksamheten ensamkommande barn, § 27
Nina Grenvall, skolkurator/ANDT-samordnare, § 28

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen, 2019-04-17, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 26 - 37
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-04-10

Anslag sätts upp 2019-04-17 Anslag tas ner 2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 26

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Johnny Holmkvist, John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2019.24/13

Mottagande av ensamkommande barn efter 2019

Omsorgsnämnden Malå Kommun beslutade 2019-02-20 att föreslå 
kommunfullmäktige att man så snart som möjligt ska avveckla HVB-
hemmet för ensamkommande barn. Framtida anvisningar ska placeras i 
andra kommuner genom överenskommelser.  

Grunden till ovanstående beslut är att ersättningen från Migrationsver-
ket inte anses täcka kostnaderna även om kvarvarande HVB-hem 
skulle vara fullbelagt, utan resultera i ett underskott på minst 500 000:- 
årligen, förmodligen mer med tanke på de osäkerheter som finns runt 
hur många anvisningar som som kommunen kan få.

Det som framkommit efter det att beslutet togs är att man i den ekono-
miska kalkylen inte tagit med de 500 000:- som kommunen årligen får i 
schablonersättning för mottagandet av ensamkommande barn. 

Det har också framkommit att verksamhetsanvarig chef kostnadsbe-
lastar EKB verksamheten på 100% tjänstgöringsgrad vilket är ca 660 
tkr. Rimligtvis borde detta omfördelas till 50% kostnad på EKB samt 
50% kostnad för kommunens öppenvård vilket motsvarar verkliga för-
hållanden. Detta blir en ytterligare ”besparing” på motsvarande 330 tkr 
för EKB verksamheten som inte fanns med i den ursprungliga ekono-
miska kalkylen.

Dessa summor tillsammans blir motsvarande 830 000:-, vilket förändrar 
prognosen från ett minusresultat på minst 500 000:- till ett plusresultat 
på 330 000:-, givet då att man lyckas hålla full beläggning.

I beslutet om nedläggning hänvisar man till att man ska avtala med 
andra kommuner om placering av framtida anvisningar. Här saknas det 
både konkreta avtal såväl som en kostnadsberäkning om vad detta 
skulle innebära.

Malå Kommun har för år 2019 inte valt att ”nolla” sitt mottagande och 
hur förutsättningarna ser ut 2020 är ännu oklart.

Omsorgsnämnden diskuterar frågan. Omsorgsnämnden har kraftiga 
sparkrav. Med de ersättningar som nu utgår från Migrationsverket, och 
den stora osäkerhet som finns när det gäller kommande placeringar av 
ensamkommande barn, är det inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta 
driva egen verksamhet för ensamkommande barn. Nämnden tog 2019-
02-20, § 3/19 beslut att föreslå kommunfullmäktige att Malå kommun 
avslutar HVB-verksamhet för ensamkommande barn så snart som möj-
ligt. Barn som anvisas till kommunen placeras genom överenskommel-
ser med andra kommuner. De uppgifter som handläggaren nu tillfört ger 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Johnny Holmkvist, John Olsson

Utdragsbestyrkande

enligt nämnden ingen anledning att upphäva det beslutet. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Johnny Holmkvists tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olovsson (S):

- Informationen noteras. Omsorgsnämnden står fast vid sitt beslut 
2019-02-20, § 3/19. 

BESLUT

- Informationen noteras. Omsorgsnämnden står fast vid sitt beslut 
2019-02-20, § 3/19.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Nina Grenvall

Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2019.25/70

ANDT-undersökning 2018

För 14:e året i rad utfördes drogvaneundersökningen bland Malås nion-
deklassare. Syftet är att ge kommunen ökad kunskap om de ungas 
drogvanor samt att kunna förebygga droganvändandet hos de unga i 
samhället. 

Vi kan utifrån drogvaneenkäten se resultatet av att vi i Malå jobbar 
främjande och förebyggande på många sätt men även att det saknas 
ett helhetstänk och samordning för hur man i kommunen ska arbeta 
med dessa komplexa frågor med syfte att stärka våra unga.

BESLUTSUNDERLAG

Se Nina Grenvalls tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2019.31/73

Översyn av antalet platser på särskilt boende och korttidsboende

Omsorgsavdelningen har när tjänsteutlåtandet skrivs 7 stycken tomma 
platser i våra särskilda boenden och korttidsboenden. Dessa platser är 
fördelade på alla boenden. 2 tomma platser på Sörgården, 2 tomma 
platser på Miklagård, 2 tomma platser på Furugården samt 1 tom plats 
på Tjamstangården.

Då vi budgeterar varje plats i våra boenden med 0,7 årsarbetare ger 
detta 4,9 årsarbetare i överkapacitet med dagens beläggning. Ett 
räkneexempel: om vi kan stänga exempelvis 2 stycken korttidsplatser 
på Miklagård och istället lokalisera dem på Furugården så kan 
bemanningen på Miklagård dras ner med motsvarande 1,4 årsarbetare. 

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänstemannautlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olovsson (S): Omsorgschefen ges i uppdrag att tillsammans med 
enhetschefer se över antalet platser på våra boenden och återkomma 
till nämnden 2019-05-22 med konsekvensanalys och redovisning av de 
ekonomiska konsekvenserna vid en eventuell förändring.

BESLUT

- Omsorgschefen ges i uppdrag att tillsammans med enhetschefer se 
över antalet platser på våra boenden och återkomma till nämnden 
2019-05-22 med konsekvensanalys och redovisning av de 
ekonomiska konsekvenserna vid en eventuell förändring.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2019.32/00

Ny chefsorganisation inom äldreomsorgen

Då rekrytering av ny enhetschef till Miklagård ej gått som planerat och 
de ekonomiska förutsättningarna är svåra återbesätts inte den vakanta 
tjänsten som enhetschef på Miklagård. Istället tar enhetschefen på Sör-
gården även över ansvaret för Furugården och Furugårdens chef flyttas 
till Miklagård.

Då hemtjänstgruppen lyfts ut till en egen verksamhet så är Furugården 
numera en för liten verksamhet för att sysselsätta en chef på heltid. Or-
ganisationsförändringen är samverkad med fackliga parter och risk-
analyser har gjorts på respektive verksamhet. Arbetsgrupperna för de 
båda chefer som berörs är efter förändringen fortfarande rimliga, 25-30 
medarbetare per chef. Förändringen träder i kraft 2019-05-01.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2019.27/02

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet i omsorgsnämndens verksamhets-
områden                                                                                                    

Mål och aktiviteter för arbetsmiljöarbetet i omsorgsnämndens 
verksamhetsområden ska följas upp årligen.

Mål:

Alla tillbud skall rapporteras till berörd arbetsledare. Ett tillbud är 
en händelse som kan leda till olycksfall. Tillbuden följs upp av 
respektive arbetsledare. Detta görs i förebyggande syfte så att 
inga olyckor inträffar. Tillbuden rapporteras in till personal- och 
löneenheten som för statistik över olycksfall och tillbud.
Vi kan inte med säkerhet säga att alla händelser där tillbudsrapport bör 
skrivas faktiskt skrivs. De tillbud som inkommer till chefer utreds och 
rapporteras till personalchef.

Skyddsrond genomförs i alla verksamheter. Den fysiska 
arbetsmiljön ska erbjuda
- ett bra klimat avseende temperatur, luftkvalitet och belysning.
- ergonomiskt riktiga arbetsplatser.
- utrustning som ger människor förutsättningar att undvika skador.
Detta görs inom omsorgen, förutom på skyddsrond även löpande i det 
dagliga arbetet.

 Tillbud - gällande blankett används. Tillbuden följs upp på 
arbetsplatsmöten.
Detta görs inom omsorgen

 Skyddsronderna - följs upp på arbetsplatsmöten samt rapport 
lämnas till den avdelningsövergripande samverkansgruppen.
Detta görs inom omsorgen

Vår arbetsmiljö ska präglas av respekt för och tillit till individen. 
Alla anställda ska känna delaktighet och gemenskap i sitt arbete. 
Arbetsmiljön ska så långt det är möjligt vara säker och 
stimulerande.
Under denna punkt finns utvecklingsmöjligheter.
Vi håller i dagsläget på att utveckla vårt arbetssätt kring frågorna 
delaktighet, kommunikation, medarbetarskap samt ledarskap. Detta 
görs i samarbete med Sunt arbetsliv och kommer involvera alla 
omsorgens medarbetare under hösten 2019.

Sjukfrånvaro och eventuellt behov av rehabiliteringsinsatser ska 
hållas på lägsta möjliga nivå. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

Sjukfrånvaron är hög. Omsorgen har ett bra samarbete med 
företagshälsovården (Previa) gällande rehabilitering. Vi kommer i 
framtiden använda oss av tjänsten sjuk och frisk som Previa 
tillhandahåller för att bättre kunna följa upp våra sjukskrivningar. Vidare 
har arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inletts 
tillsammans med Sunt arbetsliv

Arbetsmiljöfrågorna ska beaktas i all planering och all verksamhet.
 Vid inköp av nya utrustningar ska miljöanpassade produkter 

väljas. Alla användare ska ges erforderlig information och 
utbildning.
Detta görs inom omsorgen.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Uppföljning av arbetsmiljömålen för 2018 godkänns.

BESLUT

- Uppföljning av arbetsmiljömålen för 2018 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2019.28/02

Mål för arbetsmiljöarbetet 2019 i omsorgsnämndens verksamhets-
områden                                                                                            

I kapitel 4 i Arbetsmiljöhandbok för omsorgsnämnden finns mål och ak-
tiviteter för arbetsmiljöarbetet i omsorgsnämndens verksamhetsområ-
den. Dessa ska följas upp och revideras årligen.

För 2019 föreslås samma mål som för 2018, alltså ingen ändring i do-
kumentet.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Mål för arbetsmiljöarbetet 2019 i omsorgsnämndens 
verksamhetsområde antas.

BESLUT

- Mål för arbetsmiljöarbetet 2019 i omsorgsnämndens verksamhetsom-
råde antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2019.29/02

Uppföljning av sjukfrånvaro

Omsorgsnämnden har begärt att få löpande uppföljning av sjukfrånva-
ron inom omsorgsnämndens verksamheter.

Lönesystemet visar en total sjukfrånvaro på 9,5 % för januari - februari 
2019, 10,6% för kvinnor och 5 % för män. 

Under perioden januari – april 2018 var den totala sjukfrånvaron 10,6%, 
varav 12,3 % för kvinnor och 2,5 % för män (få män inom verksamhet-
erna medför att procentsatserna förändras även av enstaka sjukskrivna 
medarbetare).

Omsorgsnämndens mål för sjuktalen är att sjukskrivningarna ska ligga 
under 8 %. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter, bland annat 
genom samverkan med Sunt arbetsliv.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2019.30/04

Ekonomisk redovisning januari - februari 2019

Omsorgsavdelningen har tagit fram en ekonomisk rapport för årets 
första två månader.

Arbetet med att nå en budget i balans fortsätter, men det finns en del 
kvar att göra. Flera av cheferna inom äldreomsorgen har deltagit i ett 
seminarium om ”Ekonomi för icke ekonomer”. Samtliga chefer är också 
nu medvetna om sitt ansvar för att ha insikt i och hålla sin budget.

De förändringar som gjorts, med anpassning till den budgeterade per-
sonaltätheten och att hemtjänsten lagts i egen organisation, hade inte 
genomförts fullt ut under årets första två månader. De är nu genom-
förda på samtliga arbetsplatser.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
John Olsson

Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2019.26/70

Kurser och konferenser

Omsorgsnämnden genomförde, enligt beslut § 11/19, den 2019-03-27 
en halvdags internutbildning för nämndens ledamöter och ersättare. 6 
ordinarie ledamöter och 5 ersättare deltog.

Region Västerbotten och Norrbottens kommuner bjuder årligen in till en 
konferens om Aktuell Socialpolitk för socialnämndspresidier och chefer. 
Omsorgsnämnden är Malå kommuns socialnämnd. 2019 hålls konfe-
rensen i Luleå, den 14 – 16 maj.

Omsorgsnämnden strävar i första hand efter att delta i konferenser via 
distansteknik. Konferensen Aktuell Socialpolitik går dock inte i dagslä-
get att delta i på distans. Eftersom presidier och chefer från både Norr-
botten och Västerbottens socialnämnder deltar, brukar konferenserna 
ge stora möjligheter till erfarenhetsutbyten och kontakter förutom de ak-
tuella frågorna som lyfts.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Ordförande och vice ordförande tillsammans med om-
sorgschef deltar i konferensen Aktuell Socialpolitik 2019. Omsorgsche-
fen bokar plats och boende.

BESLUT

- Ordförande och vice ordförande tillsammans med omsorgschef deltar 
i konferensen Aktuell Socialpolitik 2019. Omsorgschefen bokar plats 
och boende.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2019.33/75

Redovisning av delegationsbeslut

Omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska 
redovisas till omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att om-
sorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däre-
mot kan omsorgsnämnden om man vill återkalla lämnad delegation.

Omsorgsnämnden övergår nu till elektroniskt utskick av handlingar, 
men eftersom vi ännu inte hittat en bra teknisk lösning för sekretess-
handlingar skickas dessa inte ut, utan delges på sammanträdet. 

Omsorgsnämndens delegationsbeslut innehåller känsliga personuppgif-
ter. Dessa redovisas därför också på samma sätt som tidigare på 
sammanträdet, och arkiveras sedan som tidigare i en särskild pärm.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ingela Westerlund Svahns tjänsteutlåtande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2019.34/70

Delgivningar 2019-04-10

Kommunstyrelsen § 6/19 – Fastställande av Handlingsplan 
för ett förbättrat företagsklimat i Malå – 
åtgärder och aktiviteter

Malå/Norsjö Miljö- Föreläggande om att inkomma med
och byggnämnd                     tidsplan för åtgärder på Kompassen

Malå/Norsjö Miljö- Föreläggande om att inkomma med
och byggnämnd                     tidsplan för åtgärder på Furugården

Inspektionen för- Överlämnande av klagomål LSS
vård och omsorg                    

Malå/Norsjö Miljö- Registreringsbevis – Hemtjänsten Malå
och byggnämnd                     

Förvaltningsrätten i Umeå Skrivelse till socialnämnderna – för en 
effektivare handläggning

Förvaltningsrätten i Umeå Digital kommunikation och handläggning i 
socialmål

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Redovisningen av delgivningarna godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delgivningarna godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Plats och tid Jupiter, kl 08.00 - 14.00

Ajournering 8.00 - 9.00 Studiebesök på hemtjänsten, 10.15 - 10.25 bensträckare, 
12.00 - 13.00 lunch

Beslutande
Ledamöter Siv Stenberg (V), ordf

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

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare Monica Örnberg (S)

Tjänstemän John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Jeanette Hallin, 1:e socialsekreterare

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Ylva Olovsson

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen, 2019-04-10, kl 14.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 38
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Siv Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat (§ 38). Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-04-10

Anslag sätts upp 2019-04-10 Anslag tas ner 2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Omsorgsavdelningens arkiv

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Omsorgsnämnden 2019-04-10

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Agnes Ljung, Restaurang SM AB

Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2019.22/79

Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd

Restaurang SM AB har ansökt om nytt stadigvarande serveringstill-
stånd till allmänheten. Restaurangen har sedan tidigare serveringstill-
stånd, och planerar nu att starta en till verksamhet i ny lokal.

Utifrån genomförd utredning bedöms inte sökanden uppfylla kraven en-
ligt alkohollagen 8 kap 12 §.

BESLUTSUNDERLAG

Se Agnes Ljungs utredning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Stenberg (V): Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten avslås, eftersom sökanden inte bedöms uppfylla kraven 
enligt alkohollagen 8 kap 12 §.

BESLUT

- Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
avslås, eftersom sökanden inte bedöms uppfylla kraven enligt alko-
hollagen 8 kap 12 §.

-----

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden sekretessärenden

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Plats och tid Jupiter, kl 08.00 - 14.00

Ajournering 8.00 - 9.00 Studiebesök på hemtjänsten, 10.15 - 10.25 bensträckare
12.00 - 13.00 lunch

Beslutande

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

Övriga deltagande

Ej tjänstgörande ersättare Monica Örnberg (S)

Tjänstemän John Olsson, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Angelica Mörtzell, socialsekreterare, § 39 - 40
Jeanette Hallin, 1:e socialsekreterare, § 41

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Ylva Olovsson

Justeringens plats och tid Omsorgsavdelningen, 2019-04-17, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 39 - 41
Ingela Westerlund Svahn

Ordförande

Siv Stenberg

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-04-10

Anslag sätts upp 2019-04-17 Anslag tas ner 2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, omsorgsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande


