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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Anders Engström (S).

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

ÄRENDE 3
Verksamhetscheferna informerar
Socialchef David Lindqvist och vård- och omsorgschef Malin Ruthström
informerar:

ÄRENDE 4
Ekonomirapport 2014-03
Ekonomerna redogör för den ekonomiska ställningen för
omsorgsutskottets verksamhetsområden per 2014-03:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program omsorgsutskottets nettokostnad (tkr):
Bokfört mars 2013:

57 203

Bokfört mars 2014:

63 200

Budget 2014:
Avvikelse:

251 302
- 9 706

Politisk verksamhet, mars 2014: 20% förbrukat (riktpunkt 33,3%).
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ÄRENDE 5
Investeringsbudget 2015
Ev. investeringsbehov Björkbacken i Hassela.

ÄRENDE 6
Bokslutsanalys 2013

ÄRENDE 7

2014/108

Hälsinglands utbildningsförbund
Kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamn är
uppdragsgivare för projektet ”Gemensam gymnasie- och
vuxenutbildning i Hälsingland”. Uppdraget har i fas ett handlat om att ta
fram ett beslutsunderlag för bildande av ett gemensamt
kommunalförbund omfattande gymnasie- och vuxenutbildning i de
medverkande kommunerna, Hälsinglands utbildningsförbund.
Den politiska visionen är: En gemensamt organiserad och fritt sökbar
gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland, med goda möjligheter till
distansstudier oberoende av tid och rum. Hög kvalitet ur elev/studerandeperspektiv. Hög kvalitet ur samhällsutvecklingsperspektiv.
Hög kostnadseffektivitet.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetsansvarig Ronny
Spångberg daterat 2014-03-31 med förslag till beslut:
Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun föreslås besluta:
1. att Nordanstigs kommun tillsammans med Bollnäs kommun,
Hudiksvalls kommun och Söderhamns kommun bildar
kommunalförbundet Hälsinglands utbildningsförbund.
2. att vid terminsstarten läsår 2015/16, 2015-08-11, till ”Hälsinglands
utbildningsförbund” överlämna kommunens uppgifter inom de
frivilliga skolformerna gymnasie- och vuxenutbildning:
ungdomsgymnasium, introduktionsprogram, gymnasiesärskola,
grundläggande vux, gymnasievux, yrkesvux, särskild utbildning för
vuxna, svenska för invandrare, yrkeshögskola (för Hudiksvalls
kommun undantaget iftac, som är på väg att bolagiseras och Ingår i
Hudiksvalls kommuns satsning i ”Fiber optic valley”), uppdrags-
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utbildningsverksamheten, internutbildningar, arena för
högskoleutbildning, arena för forskning.
3. att upprättat förslag till förbundsordning för kommunalförbundet
Hälsinglands utbildningsförbund antas, bilaga 1
4. att upprättat förslag till konsortialavtal för samverkan i
kommunalförbundet Hälsinglands utbildningsförbund antas,
bilaga 2
5. att upprättat förslag till riktlinjer för framtagande av program/utbildningsutbud antas, bilaga 3
6. att nuvarande samverkansavtal upphöra att gälla vid
verksamhetsövergången 2015-08-11.
7. att för tiden från förbundets bildande fram till den 1 jan 2015 tillsätts
en interrimsdirektion för förbundet bestående av 12 ledamöter och
av dessa utser medlemskommunerna 3 ledamöter vardera.
8. att interrimsdirektionen bemyndigas att fatta för förbundet
erforderliga beslut, att delegera till ordföranden att fatta beslut i
frågor som är så brådskande att interrimsdirektionens avgörande
inte kan avvaktas samt att uppdra till ledamot i interrimsdirektionen
eller anställd i någon av medlemskommunerna att företräda
förbundet och föra förbundets talan i förhandlingar mm.
9. att som ledamöter för Nordanstigs kommun i interrimsdirektionen
väljs ledamöterna Stig Eng, Anders Engström och N N
10. att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta behövliga kompletterande
beslut inför kommunalförbundets bildande.
11. att för medlemskommunernas räkning organisationen med
styrgrupp och projektledningsgrupp består till dess en direktion
resp förbundsledning är tillsatt, då sker överlämnande och projektet
avslutas.
12. Besluten gäller under förutsättning att Bollnäs, Hudiksvalls och
Söderhamns kommuner fattar likalydande beslut.
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ÄRENDE 8
Motion från SD ang inflyttningsstopp Björkbacken
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna 2014-02-24 med
förslaget att beslutet att införa inflyttningsstopp på Björkbackens
äldreboende i Hassela omedelbart upphävs.

ÄRENDE 9
Inriktningsdokument för gemensam palliativ vård i Gävleborgs län
Inom ramen för kommunernas och landstingets samverkan inom
Nätverk Välfärd har ett arbete genomförts för att ta fram ett gemensamt
inriktningsdokument benämnt ”Gemensam inriktning för vård och
omsorg till personer i livets slutskede i Gävleborg”.
Dokumentet anger den ambitionsnivå och det förhållningssätt som ska
känneteckna det gemensamma arbetet med att ge vård och omsorg till
personer i livets slutskede och som har som yttersta syfte att bidra till
att alla som dör i en väntad död ska känna största möjliga trygghet.
En politiskt sammansatt styrgrupp har med hjälp av en
tjänstemannagrupp tagit fram ett förslag daterat 2014-03-25

ÄRENDE 10
Årsarbetsplan 2014
Ärendet tidigare behandlat vid utskottets sammanträde 2013-12-18
§ 43.
Föreligger förslag till årsarbetsplan för 2014 från förvaltningen daterat
2014-04-01.

ÄRENDE 11

2013/174

Kostnads- och resurseffektiv matlagning med lokala råvaror i
offentliga kök
Ärendet tidigare behandlat i omsorgs- och lärandenämnden
2013-06-17 § 62.
Föreligger tjänsteutlåtande från kostchef Elisabeth Engberg daterat
2014-03-13 med sammanfattning av deltagandet i projektet
”Kostnadseffektiv matlagning i offentliga kök”.
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ÄRENDE 12
Etablering av trygghetsnav vid kommunernas särskilda äldre
boenden i Nordanstig
Föreligger tjänsteutlåtande från norrhälsinge räddningstjänst, Lennart
Juhlin och Tomas Persson, daterat 2014-03-26.
Bakgrund:
Vid vinterstormarna Dagmar julen 2011 samt Sven och Ivar december
2013 drabbades många invånare i kommunens ytterområden av långa
el- och teleavbrott. Avbrott som gjorde det omöjligt för drabbade att nå
ambulans, räddningstjänst och polis i händelse av akuta behov, samt
att kontakten med anhöriga och stödpersoner helt uteblev.
Trygghetsnav:
Särskilda äldreboenden finns i samtliga kommundelar och är
dygnetruntbemannade med vårdutbildad personal. Har tillgång till
dricksvatten, möjlighet att klara enklare utspisning samt att för enstaka
nätter härbergera utsatta medborgare.
Anläggningarna har normalt digitala telefoner anslutna till kommunens
televäxel. Som komplement bör också analoga telefoner finnas då
dessa visat sig minst sårbara vid elbortfall.
Därmed bör vi låta anläggningarna utgöra ”trygghetsnav” dit
allmänheten kan vända sig i händelse av akuta behov.
Förslag till beslut:
Kommunernas samtliga särskilda äldreboenden ska utgöra
”trygghetsnav”.
Räddningstjänsten tillförs medel för inköp av två Rakel-terminaler att
brukas som säker kommunikation vid de äldreboenden som drabbas av
el- och teleavbrott i samband med extraordinära händelser:
Inköpskostnad:
16 000 kronor
Dessutom tillförs räddningstjänsten årliga medel för licenskostnad och
drift av dessa två Rakel-terminaler:
Årlig driftskostnad:
12 000 kronor
Vård- och omsorgsverksamheten tillförs medel för inköp av fyra hjärtstartare monterade i larmade skåp att placeras intill entréerna vid
Sörgården i Bergsjö, Bergesta i Gnarp, Hagängsgården i Harmånger
och Björkbacken i Hassela:
Inköpskostnad:
111 224 kronor.
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ÄRENDE 13
Verksamhetsuppföljning: IFO, AMA, invandrarenheten
Enligt kommunstyrelsens årsarbetsplan för 2014 finns punkten
”Information från verksamheten: IFO” med inför KS-sammanträdet 15
maj. (Inför KS-sammanträdet 11 september finns punkten ”Information
från verksamheten: Omsorgen” med).

ÄRENDE 14
Remiss från Skolinspektionen: dnr: 32-2014:1074, Honesta
Skolutveckling AB
Ansökan inkommit från Honesta Skolutveckling AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun.
Svar senast 5 maj.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetsansvarige Ronny
Spångberg daterad 2014-03-27 med förslag till beslut:
Att Nordanstigs kommun avstår från att lämna något remissyttrande
gällande dnr: 32-2014:1074.

ÄRENDE 15
Remiss från Skolinspektionen: dnr: 32-2014:1065, ThorenGruppen
AB
Ansökan inkommit från ThorenGruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun.
Svar senast 5 maj.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetsansvarige Ronny
Spångberg daterad 2014-03-27 med förslag till beslut:
Att Nordanstigs kommun avstår från att lämna något remissyttrande
gällande dnr: 32-2014:1065.
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ÄRENDE 16
Remiss från Skolinspektionen: dnr: 32-2014:874, ThorenGruppen
AB
Ansökan inkommit från ThorenGruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun.
Svar senast 5 maj.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetsansvarige Ronny
Spångberg daterad 2014-03-27 med förslag till beslut:
Att Nordanstigs kommun avstår från att lämna något remissyttrande
gällande dnr: 32-2014:874.

ÄRENDE 17
Rapporter/information
1. Redovisning av sociala fonder (utdelning genom OL-nämnden).
Utgående avkastning för 2014 är totalt 15.736:19
2. LUPP-enkät: redovisas av ungdomssamordnare Frida Stoltz.
3. Från Socialstyrelsen 2014-02-26: Statsbidrag för LOV, nu kan
kommunerna ansöka om stimulansbidrag för 2014 för att
förbereda eller vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV (dnr:
9.1-2630/2014). Senast 30 april.
4. Från Socialstyrelsen 2014-02-27: Statsbidrag inom den sociala
barn- och ungdomsvården: Nu kan ni rekvirera statsbidrag för
2014 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och
ungdomsvården (dnr: 3584/2014). Senast 30 april.
5. Från Arbetsmiljöverket 2014-03-10 IRM 2014/2913: Resultatet
av inspektionen den 10 februari 2014, hemtjänst – distrikt östra.
6. Beslut från IVO 2014-03-14 gällande tillsyn på Albo 2014-02-10
och dnr: 8.4.2-5663/2014. BESLUT: Ärendet avslutas.
7. Från Socialstyrelsen 2014-03-12 dnr: 9.1-2802/2014: Beslut om
statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2014. Nordanstig tilldelas
161 838 kr för utbildningsinsatser under det första halvåret 2014.
8. Arbetslöshetsstatistik februari 2014.
9. Från Skolverket 2014-03-13: Ansökan om statsbidrag för
kommunala utvecklingsinsatser för att öka antalet lärlingar
(utvecklingsinsatser för gymnasial lärlingsutbildning).
10. Nätverk Välfärds sammanträde 2014-02-28 i Söderhamn
(info: Åke Bertils (S).
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11. Från IVO mars 2014: Hur hanteras synpunkter och klagomål?
Resultat från inspektioner av HVB och LSS-verksamheter för
barn och ungdomar 2013.
12. Nyhetsbrev mars/april 2014 från Svenska Färdtjänstföreningen.
13. Tidskriften KOM (kommunikation mellan vuxenutbildare) nr
1/2014.
14. Från Vårdanalys: Analysplan 2014 (nulägesanalys). Allt fler
människor i Sverige lever allt längre. Denna positiva utveckling
innebär samtidigt att allt fler personer hinner utveckla de
kroniska sjukdomar som normalt följer av ökad ålder. För vård
och omsorgen innebär det en betydande utmaning: hur ska de
ökande behoven av vård och omsorg för personer med
långvarig och kronisk sjukdom tillgodoses?
15. Britt-Marie Sjölund disputerar (SNAC). (info: Malin Ruthström).
16. Från IVO: Tillsyn av HVB barn och unga vid Hasselbacken i
Hassela, underlag för faktagranskning efter genomförd tillsyn.
Svar senast 15/4. Dnr: 2014/116.
17. Inspirationseftermiddag om ”Passion för livet” 5 maj i Gävle.
18. Från Länsstyrelsen: Tobak och samverkan mellan myndigheter.
9 maj i Gävle.
19. Från Länsstyrelsen: Inbjudan till politikerdialog om asyl- och
flyktingmottagning. 22 maj i Gävle.
20. Från Region Gävleborg: Livsglädje & Framtidshopp,
Länsfolkhälsodagen 5 juni i Söderhamn.
21. Ändra omsorgsutskottets sammanträdesdag i maj.
(förslag: flyttas till måndag 26 maj)

ÄRENDE18
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen (KS) 2014-03-13 § 94:
Riktlinjer feriearbete 2014.
2. Protokollsutdrag KS 2014-03-13 § 95: Övergång till digitala
trygghetslarm.
3. Protokollsutdrag KS 2014-03-13 § 80: Kommunstyrelsens mål
för 2014.
4. Protokollsutdrag fullmäktige 2014-03-31 § 35: Översyn av priser
på måltidsabonnemang till personer med biståndsbedömd
matdistribution.
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ÄRENDE 19
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.

ÄRENDE 20
Överenskommelse med Migrationsverket, boende för
ensamkommande barn
Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef David Lindqvist daterat
2014-04-08 gällande överenskommelse med Migrationsverket om
anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige,
så kallade ensamkommande barn.

