MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

1

2017-09-20

Plats och tid

Jupiter, kl 8.00-13.55

Ajournering

Fika 9.15-9.35, Lunch 12.00-13.00

Beslutande

Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
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
Jeanette Hallin, 1:e socialsekreterare §§ 64, 66-67
Johnny Holmkvist, verksamhetsansvarig EKB §§ 65, 74-76
Birgitta Boström, socialsekreterare
Agnes Ljung, administratör
Beatrice Rytsy, socialsekreterare

Utses att justera

Joakim Pettersson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen torsdag 28 september 2017 kl 10:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

76-78, 80-90

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Ylva Olofsson
Justerande

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

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Anslag sätts upp

2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsnämnden

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2017-10-20

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

1

2017-09-20

Plats och tid

Jupiter, kl 8.00-13.55

Ajournering

Fika 9.15-9.35, Lunch 12.00-13.00

Beslutande

Ylva Olofsson (S)
Britt-Marie Sellman (S)
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
Johnny Holmkvist, verksamhetsansvarig EKB, § 69
Agnes Ljung, administratör
Beatrice Rytsy, socialsekreterare

Utses att justera

Joakim Pettersson, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen onsdag 20 september 2017 kl 14.15

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 79, 96-98

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Ylva Olofsson
Justerande

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

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Anslag sätts upp

2017-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsnämnden

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2017-10-19

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20

Blad nr

2

§ 76
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Utsänd dagordning godkänns med följande ändringar: Tillägg av punkterna * Nytt stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten * 4 st personärenden * Godkännande av familjehem.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Utsänd dagordning godkänns med följande ändringar: Tillägg av
punkterna
* Nytt stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
* 4 st personärenden
* Godkännande av familjehem.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

3

2017-09-20
§ 77

Dnr 2017.50/13

Kurser och konferenser
Länsstyrelsen kommer på besök till Malå den 24 oktober 2017 för att
följa upp mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Omsorgsnämnden är inte specifikt inbjuden, men många av de frågor
som tas upp handlar om verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.
BESLUTSUNDERLAG
Mail från Länsstyrelsen angående kommunbesök för uppföljning av
mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämndens ordförande samt omsorgschefen
deltar i kommunbesöket med Länsstyrelsen.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Omsorgsnämndens ordförande samt
kommunbesöket med Länsstyrelsen.

omsorgschefen

Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist, Ylva Olofsson

deltar

Utdragsbestyrkande

i

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20
§ 78

Blad nr

4

Dnr 2017.47/02

Uppföljning arbetsmiljö
Omsorgsnämnden har begärt att få löpande uppföljning av utvecklingen av sjuktal och övertidsuttag inom nämndens ansvarsområde.
Sjukfrånvaron har ökat under året, från 6,81% 2016-08-31 till 10%
2017-08-31. Den samlade sjukfrånvaron inom omsorgsnämndens arbetsområde ligger nu åter i nivå med kommunens totala sjukfrånvaro
(10%), och för kvinnor något under 2015 års nivå (10,68% mot
10,78%). För män har sjukfrånvaron sedan 2015 samma period ökat
från 2,55% till 7,18% (antalet anställda män är relativt få, och enstaka
personers sjukfrånvaro ger stort utslag i statistiken).
Från 2017-09-01 deltar Malå kommun i ett projekt tillsammans med
Försäkringskassan och Landstinget med syftet att få till en bättre
sjukskrivningsprocess och förebyggande arbete.
Övertidsuttaget är fortsatt högt. Det har varit svårt att få vikarier inom
verksamheterna under sommaren.
BESLUTSUNDERLAG
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

7

2017-09-20
§ 79

Dnr 2017.41/79

Ansökan permanent serveringstillstånd Restaurang SM AB
Sarwat Matai, Restaurang SM AB har ansökt om nytt stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker på Byblos, Storgatan 41 i Malå.
Anledningen till detta är att Sarwat har bytt bolagsform från enskild
firma till aktiebolag.
Sarwat Matai har idag stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på Byblos via sin enskilda firma. Ansökan omfattar samma serveringsyta som tidigare befintligt serveringstillstånd, enda skillnaden
är bolagsformen.
BESLUTSUNDERLAG
Se Agnes Ljungs utredning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S):
Restaurang SM AB, 559111-7383, beviljas stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen, för servering av
starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker på Byblos i Malå.
Serveringsutrymme: Matsal, diskotek, inglasad altan och uteservering.
Serveringstid: 11:00 – 01:00.
Tillståndets giltighetstid: Tillsvidare.
BESLUT
-

Restaurang SM AB, 559111-7383, beviljas stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen, för
servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker på
Byblos i Malå.

-

Serveringsutrymme: Matsal, diskotek, inglasad altan och uteservering.

-

Serveringstid: 11:00 – 01:00.

-

Tillståndets giltighetstid: Tillsvidare.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Agnes Ljung, Sarwat Matai

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20
§ 80

Blad nr

5

Dnr 2017.44/04

Uppföljning av beredskap inom socialtjänsten
2016-05-26 tog omsorgsnämnden beslut om att från och med 2017 införa beredskapstjänstgöring för socialtjänsten. I december 2016
beslöt nämnden att genomföra beredskapstjänstgöringen. Man ville
då ha en uppföljning av kostnader och nyttjandegrad vid detta
nämndssammanträde i september 2017.
Beredskapen har delats upp veckovis, måndag-måndag, mellan 3
tjänstepersoner.
Under perioden 2017-01-01--07-31 var kostnaden för beredskapstjänstgöringen ca 11 500 kr under budget. Detta trots att den/de
personer som arbetat under semestern överskred 150 timmars
beredskap och fick en högre ersättning. Under perioden har beredskapen utnyttjats vid 8 tillfällen fördelat jämnt mellan vardag och helg.
SOS Alarm genomför en förändring vid årsskiftet som innebär att
Omsorgsnämnden endast får ha ett telefonnummer registrerat hos
dem kostnadsfritt, vilket fungerar bra med beredskap och jourtelefon.
Inom Malå kommun finns flera olika avtal för beredskap inom olika
avdelningar. En översyn med syfte att skapa ett gemensamt avtal för
beredskap för hela kommunen pågår. Samtliga avtal är uppsagda till
2017-12-31, även beredskap inom socialtjänsten. Avsikten är att
fortsätta med beredskapen enligt samma modell som tidigare även
med det nya avtalet, men fördela beredskapen på fler personer för att
undvika övertidstjänstgöring.
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll § 50/16
Se omsorgsnämndens protokoll § 130/16
Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
[Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Informationen noteras.

Beslutsexpediering
Jeanette Hallin

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20

Blad nr

6

§ 81
Information om aktuellt läge EKB
Johnny Holmkvist, verksamhetsansvarig för Ensamkommande barn,
informerar.
Idag finns i Malå kommun 3 HVB-hem:
 Kompassen, med 10 ungdomar varav 7 har permanent uppehållstillstånd (PUT) och 3 är asylsökande.
 Columbusgården, med 5 ungdomar varav 1 har PUT och 4 är
asylsökande. Columbusgårdens ordinarie lokal skadades vid
en brand i maj 2017, och verksamheten bedrivs för närvarande
i tillfälliga lokaler i vandringshemmet Loket i avvaktan på att de
ordinarie lokalerna ska bli återställda.
 Rodret (Treudden) med 6 ungdomar, 2 med PUT och 4 asylsökande. 5 av ungdomarna på Rodret blir 18 år under 2017, och
verksamheten kommer att avvecklas.
De flesta av de ensamkommande barn som kom till Malå under 2015
fyller 18 år under 2017 och 2018. Det innebär att de kommer att flyttas
ut från HVB-hemmen, antingen till eget boende (de som har PUT) eller till Migrationsverkets boenden (de som fortfarande är asylsökande
vid 18-årsdagen). Under 2017 har endast en ungdom anvisats till
Malå kommun (ungdomen avvek dock innan ankomst till Malå). Malå
kommun har idag en väl fungerande organisation för mottagande av
ensamkommande barn. Verksamheterna anpassas över tid, men med
väldigt låg inströmning kommer det att bli svårt att kunna hålla igång
en kvalitativ och ekonomiskt hållbar verksamhet. Alternativet skulle då
bli att i framtiden köpa externa platser till de barn som anvisas till
kommunen.
Migrationsverket håller på att se över sina anvisningsrutiner. Idag anvisas många barn till kommuner i södra Sverige, där det finns brist på
boenden, och få ungdomar till norra Sverige, där det finns många
tomma platser. I avvaktan på Migrationsverkets eventuella förändringar av anvisningsmodellen har omsorgsnämnden valt att föreslå
kommunfullmäktige att Malå kommun ska kunna erbjuda andra kommuner i landet att ta emot deras anvisningar, se § 69/16.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
Justeringsmännens sign

Informationen noteras.
Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20
§ 82

Blad nr

7

Dnr 2017.48/75

Kvalitetsuppföljning individ- och familjeomsorg 2017-01-01--08-31
I IFO’s ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att
verksamhetens kvalitet ska följas upp tre gånger per år.
I uppföljningen för perioden 2017-01-01--08-31 har följande områden
följts upp:


Riskanalyser: pga tidsbrist har ingen riskanalys genomförts under
perioden.


Överklaganden: Under perioden har det inkommit fyra överklaganden
gällande ekonomiskt bistånd. Av dessa har kommunen ännu inte fått
beslut i ärendet i två fall. Ett fick avslag gällande sin överklagan av
Förvaltningsrätten (kommunen hade inte gjort fel), ett fick bifall på sin
överklagan efter omprövning från handläggaren (kompletterande
information inkom med överklagan).

Kvalitetsavvikelser och missförhållanden: Under perioden har ingen
intern Lex Sarah anmälning gjorts inom IFO. Detta beror inte på
förbättringar inom IFO gällande t.ex. handläggningstiden utan brister i
rutinerna att göra anmälan.
IVO har under perioden inlett ett tillsynsärende utifrån anmälan till
dem gällande en ungdom placerad av Malå kommun. Yttrande från
omsorgsnämnden har lämnats. Ännu inget beslut från IVO.
Från godemän/SFV har en incidentrapport inkommit. Ärendet är under
handläggning.
Inga skriftliga klagomål har i övrigt inkommit till socialtjänsten.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jeanette Hallins tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20

Blad nr

8

§ 83
Uppföljning av kommungemensam annonsering av socialsekreterare
Jeanette Hallin, 1:e socialsekreterare, informerar.
I december tog omsorgsnämnden beslut om att delta i en kommungemensam annonserig efter socialsekreterare tillsammans med Norsjö,
Lycksele och Skellefteå kommuner. Detta för att öka möjligheten att få
behöriga socialsekreterare att jobba för Malå kommun.
När det blev dags att rekrytera drog sig en av de samverkande kommunerna ur, de hade löst rekrytering på annat sätt. Det visade sig
dessutom svårt att lösa praktiska frågor, så projektet avslutades.
Istället valde Malå kommun att förstärka organisationen med en administratör. Nu finns två administratörer till socialsekreterarna, som
har tagit över en del av de arbetsuppgifter som inte kräver
socionombehörighet. Det fungerar bra.
Under hösten har en socialsekreterare rekryterats, för att täcka upp
när en ordinarie socialsekreterare blir barnledig. Ytterligare en socialsekreterare har anställts på 12,5% fram till årsskiftet.
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll § 137/16
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Informationen noteras.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20
§ 84

Blad nr

9

Dnr 2017.49/73

Planeringssystem för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgen
Under våren genomfördes en granskning av biståndsbedömningen
inom äldre- och handikappverksamheten i Malå kommun av kommunens revisorer. En av punkterna de tog upp var att nämnden saknade
ett system för handlingsprocess och uppföljning. Omsorgschefen gavs
i uppdrag att undersöka vilket planeringssystem som behövs för att
säkerställa att brukarna får den insats de beviljats och vad kostnaden
blir, och redovisa detta i nämnden.
För att inte fördröja förbättringen av uppföljning och trygghet för brukarna har omsorgsavdelningen valt att köpa in ett planeringsystem
som heter Vimpol. I systemet kommer de anställda att kunna planera
in arbetsuppgifter med vårdtagare och övriga uppgifter som ska utföras. Systemet utgår från den biståndsbedömda tiden. Syftet med systemet är att jobba mer rättssäkert och kunna säkerställa att vårdtagarna faktiskt får ut det de är beviljade.
Införandet av systemet påbörjas under september månad, med början
på Sörgården. Två administratörer är utsedda, som ska kunna administrera och planera i systemet. En utbildningsdag för chefer och administratörer hölls den 5/9. Planerad driftstart på Sörgården 2017-1002, därefter ska systemet startas upp på de övriga arbetsplatserna.
Licensavgiften är 7 600 kr/månad. Avtalet löper årsvis, med tre månaders uppsägningstid.
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll § 55/16
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämnden noterar att systemet Vimpol redan
är inköpt, och godkänner inköpet retroaktivt.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Omsorgsnämnden noterar att systemet Vimpol redan är inköpt, och
godkänner inköpet retroaktivt.

Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

10

2017-09-20
§ 85

Dnr 2017.43/04

Åtgärder för budget i balans
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 och ett liknande
arbete behöver genomföras under 2019.
Under 2017 har omsorgsnämnden redan beslutat om följande åtgärder för att komma närmare en budget i balans:
•
Ett mångårigt avtal med Länkarna har sagts upp. Avtalet innebar ett verksamhetsbidrag på 30 000 kr/år, hyra och el för lokal samt
50% tjänst. besparing: 120 000 kr/år.
•
Ett HVB-hem är avvecklat från månadsskiftet maj/juni. Besparing: Minskade hyreskostnader med 30 000 kr/månad, samt kostnad
för 4 helårstjänster.
•
Dagvården stängd under semesterperioden (8 veckor). Besparing: 60 000 kr/år.
•
Nya riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.
Besparing: ev stramare bedömning av rätt till service och inköp
•
Förändrade taxor för hemvård. Ökade intäkter: ca 120 000 kr
/månad.
•
Fler arbetspass/schemaperiod inom äldreomsorgen. Förväntad
besparing: minskat behov av vikarier.
•
Avtal med Galejan sägs upp till 2017-12-31. Besparing: se
nästa punkt.
•
Skapa en öppenvårdsverksamhet i Malå. Samordna de resurser som tidigare funnits på Galejan och Fyren till en gemensam enhet.
Anställa en familjebehandlare. Besparing: hyra för en lokal, effektivare
arbete och minskat behov av dyra konsulter för familjebehandling, ca
1,5 miljoner kr/år. På lång sikt sannolikt även lägre kostnader för
barnplaceringar.
Följande förslag till åtgärder föreslås från 2018-01-01:
1. Kommunal fotvård upphör. Besparing: 110 000 kr/år
2. Hyresavtal för vävstugan bakom Miklagård sägs upp. Besparing: 50 000 kr/år
3. Minskat antal utkörningar av matlådor, från 2 ggr/dag till 2
ggr/vecka. Besparing: 50% bensinkostnader, vikariekostnader
15 tim/vecka.
4. Lägga ner matsalen vid seniorboendet. Besparing: Hyra
315 360 kr/år. Vikariekostnader motsvarande 3,11 årstjänster.
5. Snöröjningsbidrag till pensionärer upphör. Besparing: 1 500
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20

Blad nr

11

kr/år, administration.
Följande förslag till åtgärder föreslås på längre sikt (tidigast 2019-0101):
6. Ta bort ett särskilt boende. Besparing: ca 7 årstjänster, 3,5
miljoner kronor/år. Hyra ca 400 t kr/år.
Alla förslag är under arbete. Konsekvensbeskrivningarna kan komma
att ändras/kompletteras.
BESLUTSUNDERLAG
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
-

Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgschefen att
fortsätta arbetet med förslagen 2-6. Ett färdigt förslag med slutgiltiga konsekvensbeskrivningar presenteras vid sammanträdet i
oktober, för vidarebefordran till kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Omsorgsnämnden uppdrar till omsorgschefen att fortsätta arbetet
med förslagen 2-6. Ett färdigt förslag med slutgiltiga
konsekvensbeskrivningar presenteras vid sammanträdet i oktober,
för vidarebefordran till kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20
§ 86

Blad nr

12

Dnr 2017.46/04

Internbudget 2018
Omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram för 2018 på 83 320 tkr,
en utökning med 573 tkr från föregående år.
Omsorgsavdelningen har tagit fram ett förslag till internbudget.
BESLUTSUNDERLAG
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Internbudget 2018 för omsorgsnämnden fastställs.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Internbudget 2018 för omsorgsnämnden fastställs.

Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
Mari-Louise lundqvist, Annika Johansson

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

2017-09-20
§ 87

Dnr 2017.54/75

Ändring av målgrupp för HVB-hem
Omsorgsnämnden har sedan 2013-09-01 ansvarat för mottagande av
ensamkommande barn. Man har under åren haft avtal med Migrationsverket om ett visst antal platser. Under en tid har omsorgsnämnden ansvarat för 4 HVB hem. Målgruppen har varit pojkar och flickor
från 13-17 års ålder.
Migrationsverket har nu sagt upp samtliga avtal med kommunen och
barn kommer att anvisas till Malå utifrån ett nytt fördelningssystem vilket innebär att 1 promille av de barn som kommer till Sverige kommer
att anvisas till Malå. Hittils under 2017 har inget barn kommit till vår
kommun.
Utifrån minskningen av antalet barn och svårigheter med att rekrytera
familjehem för yngre barn föreslås att målgruppen för de barn som
placeras på våra HVB-hem ändras till 12-17 år.
BESLUTSUNDERLAG
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Målgruppen för Malå kommuns HVB-hem ändras till
12-17 år. Ändringen anmäls till IVO.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Målgruppen för Malå kommuns HVB-hem ändras till 12-17 år. Ändringen anmäls till IVO.

Beslutsexpediering
Utdragsbestyrkande
Mari-Louise Lundqvist, Johnny Holmkvist

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

2017-09-20
§ 88

Dnr 2017.52/13

Stödboende för ensamkommande barn
Omsorgsnämnden tog i § 16/17 beslut om att inrätta stödboende för
ensamkommande barn i Malå kommun, samt att stödboendet skulle
inrättas i en lägenhet på Bävern 1.
Denna lägenhet är nu uppsagd av besparingsskäl, och beslutet måste
därför tas om på nytt.
Behovet av stödboende finns kvar. I dagsläget finns inget utrymme
inom de boenden omsorgsavdelningen hyr för verksamheten ensamkommande barn, främst pga att ett boende (Columbusgården) är
brandhärjat. Beroende på andra beslut kan det längre fram komma att
finnas utrymme i Kompassens lokaler, eller så kan omsorgsavdelningen hyra annan lokal för ändamålet.
För att inte låsa stödboendet till en viss lokal föreslår omsorgsavdelningen att nämnden upphäver det gamla beslutet, samt tar ett nytt beslut om att inrätta stödboende utan att ange lokal.
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll § 16/17
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Beslut § 16/17, om att inrätta stödboende i lokal på
Bävern 1, upphävs. Omsorgsnämnden ger omsorgschefen i uppdrag att
hitta lämplig lokal för stödboende, samt anmäla ändringen till IVO.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Beslut § 16/17, om att inrätta stödboende i lokal på Bävern 1, upphävs.
Omsorgsnämnden ger omsorgschefen i uppdrag att hitta lämplig lokal för stödboende, samt anmäla ändringen till IVO.

Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

15

2017-09-20
§ 88

Dnr 2017.53/13

Boende vid ensamkommande barns skolgång på annan ort
Omsorgsnämnden tog i § 26/16 beslut om att ensamkommande barn
som studerar på annan ort skulle ges möjlighet att skriva sig i en gemensam lokal, stödboendet Lanternan, och därigenom från andra året
på gymnasiet ha möjlighet att kunna bo på studieorten.
Nu är lägenheten där Lanternan fanns uppsagd på grund av besparingskrav, och beslutet behöver därför omformuleras.
Behovet av en samlingsadress finns kvar. I dagsläget finns inget utrymme inom de boenden omsorgsavdelningen hyr för verksamheten
ensamkommande barn, främst pga att ett boende (Columbusgården)
är brandhärjat. Beroende på andra beslut kan det längre fram komma
att finnas utrymme i Kompassens lokaler, eller så kan omsorgsavdelningen hyra annan lokal för ändamålet.
För att inte låsa samlingsadressen till en viss lokal föreslår omsorgsavdelningen att nämnden upphäver det gamla beslutet, samt tar ett
nytt beslut om att ha en gemensam samlingsadress för barn som studerar på annan ort utan att ange lokal.
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll § 26/16
Se Mari-Louise Lundqviststjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Beslut § 26/16, om Lanternan som samlingsadress
och boende för elever som studerar på annan ort, upphävs. Omsorgschefen ges i uppdrag att hitta annan lämplig lokal för samlingsadress och boende för ensamkommande barn som studerar på annan
ort.
BESLUT
-

Justeringsmännens sign

Beslut § 26/16, om Lanternan som samlingsadress och boende för
elever som studerar på annan ort, upphävs.
Omsorgschefen ges i uppdrag att hitta annan lämplig lokal för samlingsadress och boende för ensamkommande barn som studerar på
annan ort.

Beslutsexpediering
Mari-Louise Lundqvist

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20
§ 89

Blad nr

16

Dnr 2017.55/70

Delgivningar 2017-09-20
Inspektionen för vård
och omsorg

Tillsyn av HVB Rodret i Malå kommun

Inspektionen för vård

Tillsyn av HVB Kompassen i Malå
kommun

och omsorg
Inspektionen för vård

Tillsyn av HVB Columbusgården i Malå
kommun

och omsorg
Kommunfullmäktige

§ 58/17 - Flytt av försäljning av folköl
från omosorgsnämnden till Malå/Norsjö
miljö- och byggnämnd

Kommunfullmäktige

§ 61/17 - Budget - Budgetramar 2018,
budgetplan 2019 - 2020, investeringsbudgetram 2018 samt investeringsbudetplan 2014 - 2020

Kommunfullmäktige

§ 67/17 - Interpellation av Oskar Sjölund
(L) till omsorgsnämndens ordförande om
trygghetslarm

Socialstyrelsen

Rekvisiton av ytterligare stimulansmedel
för 2017 för att stärka bemanningen
inom
den
sociala
barnoch
ungdomsvården

Malå/Norsjö miljöoch byggavdelning

Livsmedelskontroll på Kompassen

Region Västerbotten

Mottagandet av ensamkommande barn i
Västerbotten - Länsrapport 2016

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

Redovisningen av delgivningarna godkänns.
Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

17

2017-09-20
§ 90
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
-

Justeringsmännens sign

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
sekretessärenden
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

2017-09-20

Plats och tid

Jupiter, kl 8.00-13.55

Ajournering

Fika 9.15-9.35, Lunch 12.00-13.00

Beslutande

Ylva Olofsson (S)
Emil Stråhle (S)
Siv Stenberg (V)
Joakim Pettersson (ML)
Siv Johansson (ML) för Fred Cederlund (ML)
Cecilia Festin-Stenlund (L), §§ 81-84

Övriga deltagande

Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef
Ingela Westerlund Svahn, sekreterare
Jeanette Hallin, 1:e socialsekreterare
Mia Björklund, socialsekreterare
Birgitta Boström, socialsekreterare
Agnes Ljung, administratör
Beatrice Rytsy, socialsekreterare

Utses att justera

Joakim Pettersson

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen torsdag 28 september 2017 kl 10:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

91-95

Ingela Westerlund Svahn
Ordförande

Ylva Olofsson
Justerande

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

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Anslag sätts upp

2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Omsorgsnämnden

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2017-10-20

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20
§ 96

Blad nr

2

Dnr 2017.51/13

Mottagande av ensamkommande barn från andra kommuner till HVB i
Malå
Malå kommun har sedan hösten 2013 haft ett avtal med
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn, på HVBhemmet Kompassen. I december 2014 tecknades ett utökat avtal
som omfattade 16 platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd, och 7 platser för barn som sökte asyl.
I samband med denna utökning startades ytterligare ett HVB-hem,
Columbusgården.
Hösten 2015 kom ett stort antal ensamkommande barn till Sverige.
Migrationsverket anvisade då barn utöver avtal till Malå. För att lösa
boendefrågan startades ytterligare 2 HVB-hem i tillfälliga lokaler, Poseidon och Rodret. I december 2015 hade vi i Malå 36 asylsökande
barn och 19 barn med permanent uppehållstillstånd. Prognosen var
att det skulle fortsätta att komma många fler barn, fördelningstalet för
2016 var 47 asylplatser för Malå kommun. Omsorgnämnden tecknade
nytt avtal med Migrationsverket om 33 asylplatser från den 1 januari
2016, och beslutade att uppdra till Malåbostaden att bygga mer
ändamålsenliga HVB-hem.
Under 2016 beslutade Migrationsverket om en ny modell för fördelning av barn. Den nya anvisningsmodellen innebär att varje kommun
tilldelas en viss andel av det totala antalet ensamkommande barn
som kommer till Sverige. För Malås del är denna del 1 ‰ av de barn
som kommer. Syftet var att få en jämnare fördelning över hela landet,
och andelen är uträknad utifrån ett flertal kriterier bl. a. folkmängd och
mottagande av nyanlända. Det är även en utjämnande anvisningssystem. Migrationsverket anvisar den kommun som har lägst måluppfyllelse av sin andel.
Sedan togs politiska beslut av riksdagen som innebar att inströmningen minskade drastiskt. Under 2016 tog Malå kommun bara emot
2 ensamkommande barn. Detta innebar att planerna på nya HVB-hem
lades på is, och omsorgsnämnden beslutade i september 2016 §
72/16 att avveckla ett boende, Poseidon. Denna planering har dock
ändrats utifrån en brand på Columbusgården. Branden innebär att
denna lokal ej kan nyttjas utan omsorgsnämnden har förlängt avtalet
att hyra Poseidon året ut.
Den nya anvisningsmodellen och det faktum att allt färre barn kommer
till Sverige i kombination med att många barn fyller 18 år under de
närmaste åren innebär att Malå kommun vid årsskiftet 18/19 inte
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20

Blad nr

3

kommer att ha underlag för ett fullt bemannat HVB-hem. Hela verksamheten kommer då att behöva avvecklas. Malå kommun kommer
att behöva köpa platser till de barn som anvisas plats i Malå, eftersom
bedömningen är att familjehem inte kan rekryteras i den omfattning
som behövs.
Omsorgsavdelningen har sedan 2013 byggt upp en kompetens och
ett kunnande kring denna verksamhet. Verksamheten har som mest
genererat ca 40 statligt finansierade arbetstillfällen i Malå kommun.
Det är troligt att detta är en bidragande orsak till att minskningen av
invånarantalet i kommunen bromsats upp. Ett flertal av de barn som
kommit till Malå har valt att vidareutbilda sig till våra bristyrken och utgör en allt större del av vår arbetskraftsförsörjning.
Det finns ett alternativ till nedläggning. Om Malå kommun erbjuder
andra kommuner i landet att ta över deras anvisningar, skulle vi kunna
behålla både arbetstillfällen och kompetens i kommunen. Att ta över
anvisningar innebär också att kommunen tar över de ekonomiska ersättningarna för barnen, vilket innebär fortsatta statsbidrag.
BESLUTSUNDERLAG
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Omsorgsnämnden får erbjuda andra kommuner i
landet att ta över deras anvisade ensamkommande barn.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeringsmännens sign

-

Omsorgsnämnden får erbjuda andra kommuner i landet att ta över
deras anvisade ensamkommande barn.

-

Beslutet förklaras omedelbart justerat

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

Blad nr

4

2017-09-20
§ 97

Dnr 2017.45/04

Delårsrapport januari - augusti 2017 omsorgsnämnden
Omsorgsavdelningen har tagit fram en delårsrapport för tiden januari augusti 2016.
BESLUTSUNDERLAG
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Delårsrapporten fastställs och överlämnas till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för delgivning.
BESLUT

Justeringsmännens sign

-

Delårsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige för delgivning.

-

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20
§ 98

Blad nr

5

Dnr 2017.42/73

Antagande av rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid i särskilda boenden för
äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagre
tagit fram en rekommendation. Bakgrunden är att regeringen våren
2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för
sär-skilt boende för äldre. I stället för bemanningsföreskrifter valde
rege-ringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3
§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att
personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende har SKL tagit
fram denna rekommendation,där fyra områden anges som kräver ett
särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet:
1.
Koll på läget
2.
Planera utifrån individens behov
3.
Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4.
Ledarskap
SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende
tillämpningen av rekommendationen. Följande stödinsatser planeras:
• Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel
• Länsgemensamma dialoger
• Workshops
• Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer.
• Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik
Dokumentet har tidigare delgetts omsorgsnämnden, men SKL rekommenderar att dokumentet antas på kommunstyrelsenivå, bland annat
eftersom teknikutvecklingen bör samordnas med övriga verksamheter
i kommunen.
Det blir allt svårare att rekrytera undersköterskor till äldrevården i Malå
kommun, samtidigt som de äldre blir allt fler. Ett sätt att ändå möta behoven hos de gamla är med ökad användning av välfärdsteknik. Genom att anta rekommendationen och delta i arbetet kan vi ta del av
SKLs och andra kommuners information och underlag, istället för att
själva arbeta fram egna lösningar.
BESLUTSUNDERLAG
Se Mari-Louise Lundqvists tjänsteutlåtande
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-09-20

Blad nr

6

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): SKLs rekommendation för arbete med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre antas.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
-

SKLs rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt
boende för äldre antas.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

