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Om Du har frågor kontakta Teres Burström, tfn: 0652-36156,
Mobil 070-247 23 64 e-post: teres.burstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Åke Bertils (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Sigbritt Persson (S)

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

ÄRENDE 3
Verksamheten informerar
Verksamhetschef Malin Rutström och Kristina Berglund informerar om
aktuella ärenden.
 Hur ska vi kunna nå den målgrupp som behöver familjecentralen
som mest?


Hur säkerställer Region Gävleborg att det finns barnmorskor
som kan åka ut till våra familjer i Nordanstigs Kommun?



Hur tänker verksamheten kring fältassistent, fritidsledare och
öppenvården när det gäller de prioriterade folkhälsomålen?

ÄRENDE 4
Brukare i ordinärt boende som har hemtjänst
Vid omsorgsutskottets sammanträde den 25 januari
ställde Leena Lindblom (M) frågan om riktlinjer för hemtjänst timmar,
med ett underlag från Kungälvs kommun.
Beslutsunderlag
Uppdra till förvaltningen att utreda hur många kunder som har över 100
timmar hemtjänst per månad och vilka kostnaderna är jämfört med om
personen bodde på särskilt boende. (§ 7 omsorgsutskottets
sammanträdesprotokoll 2017-01-25)
Brukare med hemtjänst i Nordanstig 2017-02
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40-50 timmar= 27 personer
50-60 timmar=23 personer
60-70 timmar= 11 personer
70-80 timmar= 5 personer
80-90 timmar= 4 personer
90-100 timmar= 1 person
Över 100 timmar= 1 person

Verksamhetschef Malin Rutström gör en fördjupad redovisning.

ÄRENDE 5
Ekonomirapport för 2017-04 Dnr 2017-000053

ÄRENDE 6
Slutrapport för Integration Gävleborg 2015-2016 Dnr 2014-000236
Föredragande Bente Sandström enhetschef redovisar slutrapporten för
Integration Gävleborg 2015-2016.
Beslutsunderlag
Godkänna rapporten

ÄRENDE 7
Statistik från arbetsförmedlingen 2017-03 och 2017-04
Föredragande Bente Sandström enhetschef visar statistik från
arbetsförmedlingen för mars och april, och berättar vad enheten jobbar
med i nuläget och vad de tänker jobba med framåt.


Inskrivna arbetslösa i mars 2017 ålder 16-64 år i Nordanstig
7,5 %



Inskrivna arbetslösa i april 2017 ålder 16-64 år i Nordanstig
7,1 %



Inskrivna arbetslösa kvinnor i mars 2017 i åldern 16-64 år i
Nordanstig 6,3 %



Inskrivna arbetslösa kvinnor i april 2017 i åldern 16-64 år i
Nordanstig 6,4 %
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Inskrivna arbetslösa män i mars 2017 i åldern 16-64 år i
Nordanstig 8,5 %



Inskrivna arbetslösa män i april 2017 i åldern 16-64 år i
Nordanstig 7,6 %



Inskrivna ungdomar i mars 2017 18-24 år i Nordanstig 10,9 %



Inskrivna ungdomar i april 2017 18-24 år i Nordanstig 10,8 %



Inskrivna utrikesfödda i mars 2017 i Nordanstig 27,5 %



Inskrivna utrikesfödda i april 2017 i Nordanstig 27,5 %

Beslutsunderlag
Godkänna statistiken

ÄRENDE 8
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Genomgång av regeringens proposition 2016/17:106 som träder i kraft
2018-01-01. Vad krävs av omsorgutskottets verksamhet för att
tillmötesgå lagändringen?

ÄRENDE 9
Besök av personal från Biståndsenheten
Enligt önskemål från omsorgsutskottet kommer några av personalen
från Biståndsenheten på besök.

ÄRENDE 10
Genomgång av sjukfrånvaron inom omsorgsutskottets
verksamheter.


Hur mycket sjukfrånvaro är det på respektive enhet?
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ÄRENDE 11
Arbetsskador och tillbud bland personalen
Redovisning av arbetsskador och tillbud bland personalen.

ÄRENDE 12
Genomgång av förfrågningsunderlag gällande hjälp i hemmet
enligt Socialtjänstlagen SoL.
Den senaste versionen är reviderad 2012-09-19 och skickas med som
underlag.

ÄRENDE 13
Prognos för hemtjänst, familjehem och externa placeringar
 Redovisning från förvaltningen en prognos för hemtjänsten med
varför kostnaderna ökar samt komma med förslag till åtgärder.


Redovisning från förvaltningen en prognos för familjehem och
externa placeringar samt komma med förslag på åtgärder.

ÄRENDE 14
Redovisning av de tjänsteköp som görs.
Uppdrag till förvaltningen att vid utskottets sammanträde i maj
redovisa de tjänsteköp som görs.

ÄRENDE 15
Nedläggning av boende för ensamkommande
Ängbo Hvb är kommunens boende för ensamkommande ungdomar
mellan 16-18 år. Det finns 12 boende platser och är idag belagt med 11
ungdomar. Av dessa 11 fyller 9 ungdomar 18 år i år. 10 av dessa
ungdomar befinner sig fortfarande i asylprocessen.
När ungdomarna fyller 18 år tar Migrationsverket tillbaka ansvaret för
ungdomarna om de får avslag eller fortfarande är kvar i asyl. Om
ungdomarna fått tillfälligt uppehålls tillstånd eller permanent uppehålls
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tillstånd så erbjuds de en plats på Kommunens stödboende. Detta
betyder att i slutet av året kommer Ängbo endast att ha kvar 2 eller
färre antal ungdomar.
Det finns idag ingen prognos att vi kommer att få nya anvisningar från
Migrationsverket i den omfattningen att det är lönsamt för kommunen
att hålla ett boende öppet. Idag är Ängbo bemannat med 10 heltids
anställda.
Migrationsverkets nya regler för eftersökning av pengar betyder att
intäkterna sjunker. Kommunen får från 1 Juli 1350 kr /dygn för belagd
plats. Enligt ekonomiavdelningen behöver boendet vara fullbelagt för
att intäkterna skall täcka utgifterna.
Beslutsunderlag.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdra åt förvaltningen att
påbörja och fullfölja stängning av Ängbo Hvb.

ÄRENDE 16
Redovisning hur bemanningen ser ut på alla boenden per enhet

ÄRENDE 17
Genomgång av varför korttidsvården är så mycket dyrare per
plats per dygn jämförbart med andra kommuner i samma storlek
Fråga ställd av Carina Olsson (C) på omsorgsutskottets sammanträde
2017-04-26.

ÄRENDE 18
Stipendium för omvårdnadsstuderande 2017
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.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens omsorgsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-05-15

8 (12)

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



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.
En kandidat har inkommit med ansökan av stipendium för
omvårdnadsstuderande 2017.

ÄRENDE 19
Kvalitetsredovisning vård och omsorg 2016
Fastställd av Malin Rutström verksamhetschef 2017-04-20
Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 finns ett krav på
kvalitetsarbete för alla vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård,
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS.
Syftet är att arbetet systematiskt och fortlöpande ska bidra till
utveckling och säkra kvaliteten i verksamheten.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens omsorgsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-05-15

9 (12)

ÄRENDE 20
Sammanställning av redovisning till IVO av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS kvartal 1 2017.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej
verkställda beslut för kvartalet 1 2017.
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 =
 11 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg.
 Fyra ärenden 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.
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 1 2017 gällande ej verkställda beslut SoL
och LSS.

ÄRENDE 21
Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad
bemanning inom äldreomsorgen 2017
Endast en rekvisition per kommun ska lämnas in till socialstyrelsen.
Den ifyllda och undertecknade blanketten ska ha inkommit in senast
2017-10-31 till socialstyrelsen. Föredelningen utgår från den så kallade
standardkostnaden för äldreomsorgen i det kommunala
utjämningssystemet. Beloppet framgår av bilagan Fördelningsnyckel
2017.
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ÄRENDE 22
Meddelande om inspektion och begäran om handlingar IVO
Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit uppgifter om
förhållanden på Lotsens gruppbostad. Med anledning av detta har IVO
beslutat att genomföra en egeninitierad verksamhetstillsyn med syftet
att granska hur personer får sina behov tillgodosedda samt
verksamhetens kvalitetsarbete.
Tillsynen sker med stöd av 25 § lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS. IVO kommer den 17 maj 2017 att
genomföra en inspektion i verksamheten med stöd av 26 d § LSS.

Beslutsunderlag
Godkänna informationen

ÄRENDE 23
Ansökan om medel från Region Gävleborg.
ESF Programområde 2 - Öka övergångarna till arbete
De generella satsningarna gäller bland annat metodutveckling och/eller
tillämpning av metoder som bidrar till att individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden. Satsningarna
ska förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken. Målgrupperna är
unga (15-24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), de som är
eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete
samt nyanlända, främst kvinnor.
Förutsättningar vid deltagande i projektet (Utlysning ännu inte ute)
Projektet Gävleborgs läns kommuner tillsammans med Region
Gävleborg arbetar för syftar till att få personer som står särskilt långt
ifrån arbetsmarknaden, särskilt utlandsfödda män och kvinnor och
personer med ett funktionshinder, att etablera dem i
arbetsmarknadsåtgärder eller i arbete eller studier. Detta kan uppnå
genom att utveckla och tillämpa metoder som underlättar etablering
och samverkan mellan relevanta aktörer. Projektet förväntas skapa en
struktur och ett ägarskap som gör att genomförda aktiviteter och
resultat kan implanteras efter projektets slut. Särskilt insatser som kan
stärka språkkunskaper kan vara aktuella.
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Det vi i dag vet om utlysningen är att den riktar sig till målgruppen
utlandsfödda kvinnor och män i arbetsför ålder som står särskilt långt
från arbetsmarknaden.
Projektet planeras att samordnas av Region Gävleborg men de
deltagande kommunerna kommer ansvara lokalt över sin verksamhet.
Liknande struktur som vi i länet i dag använder i projektet Ung i
Gävleborg.
Tids- och arbetsplan
•Ett första utkast på projektidé ska inkommit till Region Gävleborg
senast den 19 april
•17-20 april kommer Svenska ESF-rådet utlysa projektet med ansökan
170502 - 170913.
•Den 23 juni ska respektive kommun till Region Gävleborg redovisa en
analys över målgruppen, vilken målgrupp som projektet avses riktas
mot, vilka insatser som planeras ska göras tillsammans med
Arbetsförmedlingen) och vilka budgetkonsekvenser projektet kan få.
•Under senhösten kommer ett formellt beslut från ESF men det lokala
arbetet måste fortsättas så att en fullständig analys kan lämnas.
•Start med projektet under första halvåret 2018 med projektlängd
troligen 24 månader med avslut 191231 eller 200630.
Ekonomiska konsekvenser
ESF anger att utlysningen avser 90 mkr från socialfonden för Norra
Mellansverige. Projektet förutsätter en egen medfinansiering om 25
procent där nedlagd tid i projektet borde kunna användas som sådan
finansiering om inte en rak finansiering används. Fördelning av medel
kommer främst ske utifrån antal individer i projekten. Detta betyder i
praktiken att personal som redan i dag har kontakt med den grupp som
projektet avser och utför arbetsuppgifter som ligger inom projektets
område, kan tillgodoräkna dessa timmar inom de arbetstimmar som
medfinansieringen åberopar. Detta i sin tur kan när information om hur
stor budget projektet får från Region Gävleborg utifrån den
medfinansiering som åberopas ge möjlighet till projektanställning av 12 personer. Dessa personer som får till sin uppgift att rikta sig specifikt
till nämnda målgrupp kommer att kunna ge annan personal inom AME
möjlighet att fokusera mer direkt på de arbetsuppgifter som de är
prioriterade att utföra. Ett annat positivt utfall kan vara, att om dessa
personer har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden i någon form,
en minskning av behovet av ekonomiskt bidrag. Projektet och
anställningen av berörd personal pågår endast under den tid projektet
har medel. Kostnaden för en anställd uppgår till 414 tkr/ år räknat på en
månadslön av 25 tkr. Lönekostnaden kommer att kompletteras med
personalbikostnader och verksamhetsmedel, så ansökan i sin helhet
kommer att omfatta mer medel än de angivna.
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Analys över målgruppen
Från Nordanstigs arbetsmarknads- och flyktingenhet ser vi ett
deltagande i projektet som en möjlighet och kraftfylld insats för en
målgrupp som riskerar att ha ett långt utanförskap. Vi kommer att få
möjlighet att upparbeta nya metoder, få större kunskaper och utvecklad
samverkan för den målgruppen av personer som utlysningen riktar sig
till och därmed öka deras möjligheter till inträde på arbetsmarknaden
och ett självständigt liv.
Beslutsunderlag
Att uppdra åt Arbetsmarknad och flyktingenheten att ansöka om att
delta i ett regionalt projekt, ESF-projektet som syftar att underlätta
etablering på arbetsmarknaden för de som står längst ifrån.

ÄRENDE 24
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.
Kursinbjudan: Äldreomsorg i förändring och utveckling
Ändrat betalningsansvar, nya regler om förenklat beslutsfattande och
ny boendeform för äldre med mindre behov samt införande av
framtidsfullmakter.
Regeringen har lämnat förslag på en ny lag om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106). Lagen
som ersätter tidigare betalningsansvarslag och träder i kvart 1 januari
2018, innebär att frist tiden för kommunalt betalningsansvar minskas.
De tidigare reglerna om vårdplanering (VPL) ersätts med krav på tidig
planering genom samordnade planer (SIP)
KommunLex inbjuder till föreläsning den 15 september i Stockholm,
den 1 september i Göteborg samt den 21 november i Malmö. Kostnad
2 850 kronor exklusive moms.
Är någon intresserad av att åka?

