NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 25 maj 2016 kl. 08:15

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Verksamheten informerar

4.

Ekonomirapport 2016-04

5.

Budget 2017 för omsorgsutskottet

6.

Strategier 2016 för omsorgsutskottet

7.

Hyresreducering trygghetsboende, Björkbacken

8.

Omvårdnadsstipendiater 2016

9.

Redovisning till IVO av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS

10.

Rapporter/informationer

11.

Delgivningar

12.

Informationer och övriga ärenden.

BILAGA
Irina kl. 08:30

BILAGA

Om Du har frågor kring handlingarna kontakta Ulla Britt Hånell,
tfn 0652-362 33 eller e-post: ulla.hanell@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Åke Bertils (S)
Ordförande

OBS! Tänk på eventuella allergiker, var snäll och använd inte
parfymer och andra starkt doftande produkter när du besöker
kommunkontoret.
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Per-Åke Kardell (C).

ÄRENDE 2
Fastställande av dagordning
Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Verksamheten informerar
Verksamhetscheferna Malin Ruthström och David Lindqvist informerar
om aktuella ärenden.
(OBS! Malin Ruhtström är på annat tjänsteuppdrag 25/5).
1. Verksamhetsuppföljning.
2. Redovisning av arbetsskador och tillbud bland personal.

ÄRENDE 4

2016-000107

Ekonomirapport 2016-04
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för omsorgsutskottets
verksamheter per april 2016.
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-38
Summa program omsorgsutskottets nettokostnad (tkr):
Bokfört april 2015:

70 291

Bokfört april 2016:

71 504

Budget 2016:
Avvikelse:

213 985
- 2 674
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2016-000081

Budget 2017 för omsorgsutskottet
Ärendet tidigare behandlat vid utskottets sammanträde 2016-05-11
§ 21.
Effektiviseringsförslag.

ÄRENDE 6

2016-000144

Strategier 2016 för omsorgsutskottet
Kommunstyrelsens mål 2016 antagna enligt beslut 2016-03-15 § 52:
Barn och unga:
1. Att under 2016 arbeta för att få en fullvärdig familjecentral, samt
öka antalet besökande.
2. Öka delaktigheten bland barn och unga (tex genom
ungdomsrådet).
3. Öka samverkan mellan utbildning och IFO, social omsorg.
4. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Boendemiljö och kommunikation:
5. Skapa trygga boendemiljöer och påbörja bostadsbyggande i
kommunen.
6. Öka utbyggnaden av fiber i kommunen.
7. Påbörja arbetet med att erbjuda fritidskort för ungdomar 9-18 år.
8. Undersöka behovet av ytterligare busslinjer i kollektivtrafiken.
Näringsliv och arbetsmarknad:
9. Öka riktade insatser för integration i arbetslivet för personer som
står utanför arbetsmarknaden.
10. Planlägga industrimark i kommunen.
11. Färdigställa ny Näringslivsstrategi.
Miljö och hälsa:
12. Fortsätta arbetet utifrån samarbetet med länsstyrelsen genom
överenskommelse kring åtgärdsarbete och klimatanpassning
och implementera den i verksamheten.
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Ärendet tidigare diskuterat vid omsorgsutskottets sammanträden
2015-12-16 § 86 samt 2016-03-23 § 14.
Där framkom följande synpunkter att ta med i det fortsatta arbetet med
att arbeta fram mål/strategier:
Från utskottet 2015-12-16:
Miljö och hälsa
Sänka sjukskrivningstalet bland anställda till 5 %.
Kan genomföras med tex friskvårdspengen, ökad kunskap om
bashygien och att erbjuda influensavaccin.
Öka vistelsetiden ute för personer boende vid kommunens särskilda
boenden.
Uppsökande verksamhet hos riskgrupper för missbruk.
Kan genomföras genom att inrätta rutiner för samtal för att få dem att
möta konsekvenserna av sitt handlande och där den unge får ställas till
svars för sitt handlande.
Barn och unga
Öka antalet praktikplatser för elever inom SFI.
Kan genomföras genom att rikta medel för integration för att öka
språkkunskapen och utöka det sociala nätverket.
Genomföra förebyggande verksamhet mot användandet av tobak,
alkohol och andra droger.
Insatserna kan ske i öppenvårdsform i syfte att minimera antalet
institutions- och familjehemsplaceringar. Externa placeringar kan ibland
bli nödvändiga och ska då föregås av en kvalificerad utredning. Mer än
95 % ska få hjälp av socialtjänsten i sitt geografiska område.
Näringsliv och arbetsmarknad
Utöka antalet platser för feriearbeten.
Arbeta aktivt med särskilt avsatta riktade medel i syfte att skapa
aktiviteter för kommunens medborgare av mervärdesskapande
karaktär.
Från utskottet 2016-03-23:
Punkt 1:
I samarbeten framföra till regionen betydelsen av barnmorska.
Genomföra samma utbud på båda familjecentralerna i Bergsjö och
Harmånger.
Punkt 2:
Aktivera ungdomsrådet. Uppsökande verksamhet från IFO i skolorna
för att informera.
SMS-panelen återinförs.
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Punkt 3:
Utveckla arbetet med SIP.
Punkt 5:
Arbeta för att färdigställa ett trygghetsboende/boendeform för äldre.
Omsorgsutskottets beslut blev 2016-03-23 att
Ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde för fortsatt arbete med
strategierna.
Uppdra till verksamhetscheferna att redovisa nuläget för de olika målen
vid nästa omsorgsutskott.

ÄRENDE 7
Hyresreducering trygghetsboende, Björkbacken
Diskussion: hyresreducering under ombyggnadstid?

ÄRENDE 8
Omvårdnadsstipendium 2016
Följande riktlinjer gäller, antagna av kommunstyrelsen 2015-04-09
§ 104:
1. Stipendiet ska avse elever skrivna i Nordanstigs kommun, från
gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.
2. Stipendium tilldelas en avgångselev från varje studieort vilka
uppfyller nedanstående kriterier.
3. Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev + diplom.
Max fyra elever.
4. Aktuella skolor nominerar elever och bifogar motivering som
tydliggör att eleven uppfyller kriterierna i punkten 5 nedan.
5. Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till
stipendium: Den studerande:


Är en god representant för vård- och omsorgsyrket



Är en god representant för utbildningen



Uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens



Har en hög social kompetens



Är en bra kamrat
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Troligtvis kommer att erhålla fullständiga slutbetyg och diplom
från vård och omsorgscollege.

6. Nominering skall ha inkommit till Nordanstigs kommun senast
10 maj årligen eller närmaste vardag innan om datumet infaller på
en helg.
7. Omsorgsutskottet utser stipendiater vid sammanträde i maj årligen
och skall även lämna en motivering till sitt beslut.
8. Omsorgsutskottets ordförande överlämnar stipendiet i samband
med utskottets sammanträde i juni. Till detta sammanträde bjuds
samtliga stipendiater in för mottagande av stipendium.

ÄRENDE 9
Redovisning till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej
verkställda beslut för kvartalet 1/2016.
SoL ÄO, äldreomsorg.
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja =
 Fyra ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg.
 Två ärenden gällande SoL OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
 Ett ärende gällande LSS OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
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ÄRENDE 8
Rapporter/information
1. Arbetslöshetsstatistik april 2016. BILAGA
2. Rapport från IVO: När barn inte kan bo med sina föräldrar.
BILAGA
3. Ansökan 2016 - § 37 a-medel: Sökta medel = 1 528 000 kr för
Frivillig i Gävleborg Barn och unga. Tidsperiod: 2016-07-012017-12-31.
4. Projektet ”Inventering av bostadsmarknaden i Gävleborgs län
avseende bostads- och bosättningsfrågan för nyanlända” =
projektledare = Torbjörn Brandt.
5. Förtydligande av rutiner samt justering av årsplanering för
mottagande av nyanlända för bosättning 2016. Den 1 mars
trädde den nya bosättningslagen (2016:38) i kraft. (från
Arbetsförmedlingen).
6. Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn (från
Migrationsverket dnr: 7.1-2016-48694).
7. Planering för mottagande av nyanlända för bosättning under
2016 (från Arbetsförmedlingen).
8. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret
2016.

ÄRENDE 9
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-03-15 § 52:
Kommunstyrelsens mål 2016.

ÄRENDE 10
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

