NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Onsdag 29 april 2015 kl. 08:15

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Verksamheten informerar

4.

Ekonomirapport 2015-03

5.

Budget 2015-2018, åtgärdspaket

6.

Budget 2016 och verksamhetsmål 2016

7.

Rapporter/information

8.

Delgivningar

9.

Informationer och övriga ärenden.

BILAGA

BILAGOR

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: Emmeli Jonsson (C).

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

ÄRENDE 3
Verksamheten informerar
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om aktuella ärenden.
1. LSS-utbyggnad, Berge gruppbostad.
2. Utbyggnad Sörgården.
3.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport 2015-03
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för omsorgsutskottets
verksamheter per mars 2015.
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program omsorgsutskottets nettokostnad (tkr):
Bokfört mars 2014:

63 200

Bokfört mars 2015:

63 640

Budget 2015:

267 177

Avvikelse:

- 10 413
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2015/23

Budget 2015-2018, åtgärdspaket
Omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen blev 2015-03-18 § 23
att:
Bygga ett nytt särskilt boende i Bergsjö, vid Sörgården.
I och med det beslutet även besluta att avveckla övriga särskilda
boenden i kommunen.
Beslut i kommunstyrelsen 2015-04-09 § 82:
Uppdra till verksamheten att vid kommunstyrelsens nästa
sammanträde presentera en fördjupad analys av omsorgsutskottets
verksamhetskostnader.

ÄRENDE 6
Budget 2016 och verksamhetsmål 2016
Omsorgsutskottets beslut blev 2015-03-18 § 25 att
Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på verksamhetsmål 2016 för
omsorgsutskottets ansvarsområden.

ÄRENDE 7
Rapporter/information
1. Info Bente Sandström kl. 08:20: asyl- och flyktingmottagande.
2. Patientsäkerhetsrapport 2014, MAS. BILAGA.
3. Från Länsstyrelsen 2015-03-30 dnr: 430-2157-15: Beslut om
medel till seminariet ”inspiration för integration 2015” den
8 oktober i Bollnäs. Beslut: 50 tkr.
4. Protokoll från gymnasierådets sammanträde 2015-03-17.
BILAGA.
5. Info: Nationella riktlinjer missbruk. Info: Isak Hagberg kl. 10:15.
6. Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande
icke verkställda beslut för kvartal 1/2015:
SoL ÄO = äldreomsorg, SoL OF = omsorg om personer med
funktionsnedsättning samt LSS OF = omsorg om personer med
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funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum?
Svar: Ja =
två ärenden gällande SoL ÄO
tre ärenden gällande SoL OF
två ärenden gällande LSS OF
OBS! TILL KF för beslut!
7. Beslut från Migrationsverket 2015-03-27: Ansökan om ersättning
för betydande extraordinära kostnader = Nordanstig kommun är
beviljad 53 417 kronor enligt 32 § förordningen (2010:122) om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
8. Från X-Trafik 2015-04-01: Myndighetsutövning gällande
färdtjänst och riksfärdtjänst. Nordanstigs kommun har i skrivelse
daterad 2015-03-11 efterfrågat ett kostnadsförslag gällande
eventuellt överlämnande av myndighetsutövning av färdtjänst
och riksfärdtjänst till Region Gävleborg. Om Nordanstig beslutar
överlåta uppgifter enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och
Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) kommer ett avtal att
tecknas med Region Gävleborg där bland annat ersättning för
verksamheten regleras. För beräkning av kostnader används en
befolkningsbaserad modell. Kostnaden beräknas på årsbasis till
160 tkr (för år 2014). I ersättningen ingår ej kostnad för operativa
transporter eller kostnad för beställningscentral. Beloppet
indexeras årsvis, nästkommande justering sker 2015-07-01.
9. Från Arbetsförmedlingen: Arbetslöshetsstatistik för mars 2015.
BILAGA.

ÄRENDE 8
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från fullmäktige 2015-04-07 § 39 samt från
kommunstyrelsen 2015-04-09 § 93:
Förslag till budgetanpassning 2015-2018.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-04-09 § 94:
Kommunstyrelsens mål 2015.
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-04-09 § 97:
Gemensam värdegrund för Nordanstigs kommun.
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4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-04-09 § 101:
Tillsynsrapportering gällande folköl, tobak samt
serveringstillstånd, tillsyn 2014. BESLUT: Godkänna
rapporteringen.
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-04-09 § 102:
Tillsynsplan 2015-2016 för serveringstillstånd samt folköl- och
tobaksförsäljning. BESLUT: Anta tillsynsplanen för 2015-2016.
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-04-09 § 104:
Revidering av riktlinjer för omvårdnadsstipendium.
BESLUT: Anta förslaget till riktlinjer.
7. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-04-09 § 112:
Motion om upphandling av matlådor till biståndsbedömda
personer. BESLUT: Avslå motionen.

ÄRENDE 9
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.
Carina Olsson (C) tog upp följande ärende vid utskottets sammanträde
2015-03-18:
Idag har kommunen så kallade alkolås i de bilar som används för
persontransporter inom handikappomsorgen och liknande.
Kommunens fordonspark består dock av många fler fordon och de
fordonen bör också låsas för eventuella rattfyllerister.
Förslag: I stället för alkolås i varje fordon, använda nyckelskåpen som
alkolås. Installera en alkometer på samtliga nyckelskåp där bilnycklar
förvaras och var och en som ska ta en nyckel måste först blåsa i
alkometern innan skåpet öppnas.
Detta för att kvalitetssäkra verksamheten. Ingen ska någonsin kunna
köra påverkad i kommunens fordon.
Omsorgsutskottets beslut blev 2015-03-18 att
Uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten till annan teknisk
lösning gällande alkolås för kommunens fordonspark.
Åke Bertils (S), Carina Olsson (C), Leena Lindblom: Info från
konferensen ”Boende för äldre 2015”, 16-17 april I Stockholm.

