NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Onsdag 25 februari 2015 kl. 08:15

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Verksamheten informerar

4.

Bokslut 2014 för omsorgsutskottet

5.

Diskussion: Budget 2015

6.

Motion om upphandling av matlådor till
biståndsbedömda personer

7.

Rapporter/information

8.

Delgivningar

9.

Informationer och övriga ärenden.

10.

Remiss från Skolinspektionen: Plusgymnasiet AB

11.

Remiss från Skolinspektionen: ThorenGruppen AB

12.

Utökning av antalet korttidsplatser, Bållebo

2014/183

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
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Carina Olsson (C)

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

ÄRENDE 3
Verksamheten informerar
Verksamhetscheferna informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Bokslut 2014 för omsorgsutskottet

ÄRENDE 5
Diskussion: Budget 2015

ÄRENDE 6

2014/183

Motion om upphandling av matlådor till biståndsbedömda
personer
Ärendet tidigare behandlat av omsorgsutskottet 2014-11-26 § 104.
Carina Olsson (C) har lämnat en motion där hon föreslår att en
utredning genomförs om kommunen kan upphandla matlådorna till
personer med biståndsbedömd mat.
Det finns idag flera personer som inte själva kan laga sin mat och får
köpa matlådor från kommunens omvårdnadsboenden.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens omsorgsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-02-18

3 (5)

Om kommunen kan lägga ut tillverkningen av matlådorna på anbud
både i den privata och kommunala sektorn, kanske priserna kan bli
lägre.
Fullmäktiges beslut blev 2014-04-28 § 57 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-11:
1. Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström daterat
2014-11-17.
2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslaget från vårdoch omsorgschef Malin Ruthström daterat 2014-11-17, som svar
på motionen (omsorgsutskottets protokoll § 104/2014).
Kommunstyrelsens beslut blev 2014-12-11 § 312 att
Återremittera ärendet till omsorgsutskottet för att lämna förslag till svar
på motionen.
Inför omsorgsutskottets sammanträde 2015-02-25 föreligger förslag till
yttrande över motionen från förvaltningen och genom kommunchef
Fredrik Pahlberg daterat 2015-02-10:
Förvaltningen tillverkar idag dessa matlådor i den egna verksamheten
till självkostnadspris. Om kommunen, efter upphandling, ska lägga ut
tillagningen av dessa matlådor på entreprenad, uppskattas att endast
10 % av tjänsterna inom äldreomsorgens kök kan sparas.
Kostnaden för matlådan, tas även efter en upphandling, med i
avgiftsberäkningen för den biståndsbedömde. Därmed bedömer
förvaltningen att varken verksamheten eller den biståndsbedömde
personen kan tjäna så mycket på en upphandling, totalt sett.
Förslagtill beslut:
Förvaltningen föreslår att kommunen i nuläget inte upphandlar
matlådor till biståndsbedömda personer.
Därmed kan motionen anses besvarad.
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ÄRENDE 7
Rapporter/information
1. Information: KvalitetsUtveckling av Social Omsorgsverksamhet
(KUSO) (info: Torbjörn Brandt kl. 10:15)
2. Verksamhetsuppföljning: Daglig verksamhet (info: Katarina
Moberg kl. 08:15)
3. Information från lönekontoret (info: Monica Lindqvist kl. 11:30
4. Ändring av Ou-sammanträdet i september till 23/9 kl. 13:00.
5. Slutrapport från Länsstyrelsen: Hemlöshet – en fråga om
bostäder.
6. Nyhetsbrev 1/2015 från SNAC (Swedish National study on
Aging and Care) vilket innehåller bland annat artikeln ”Minskad
förekomst av demens hos män i Nordanstig” samt artikel om
Anders Sköldunger, vilken disputerar den 20 februari vid
Karolinska institutet i Stockholm gällande avhandling om
läkemedelsanvändning hos personer med demenssjukdom.
7. Från Sveriges kommuner och landsting (SKL): Information om
statliga stimulansmedel aktuella för Gävleborgs län genom
överenskommelse mellan SKL och regeringen 2015 avseende
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
8. Arbetslöshetsstatistik för januari 2015.
9. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg daterat
2015-02-11, dnr: 8.4.2-15157/2014-9: Tillsyn av HVB barn och
unga vid Albo i Nordanstigs kommun.
BESLUT: Ärendet avslutas.

ÄRENDE 8
Delgivningar
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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.

ÄRENDE 10
Remiss från Skolinspektionen: Plusgymnasiet AB
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Plusgymnasiet i Sundsvalls kommun fr.o.m. läsåret
2016/17.
Kommunen ges möjlighet att yttra sig senast 5 maj 2015.
Dnr: 32-2015:865
Förslag till beslut från förvaltningen:
Avstå från att lämna yttrande i ärendet.

ÄRENDE 11
Remiss från Skolinspektionen: ThorenGruppen AB
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Sundsvall i Sundsvalls kommun
fr.o.m. läsåret 2016/17.
Kommunen ges möjlighet att yttra sig senast 5 maj 2015.
Dnr: 32-2015:864
Förslag till beslut från förvaltningen:
Avstå från att lämna yttrande i ärendet.
ÄRENDE 12
Utökning av antalet korttidsplatser, Bållebo
Ärendet tidigare behandlat vid kommunstyrelsens sammanträde
2014-12-11 § 325 med beslut att öppna ytterligare fyra korttidsplatser
vid Bållebo korttidsvård under tiden som behov finns.
Dock längst till och med 2015-02-28.

