NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Onsdag 17 juni 2015 kl. 08:15 – ca 12:00

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Verksamheten informerar

4.

Ekonomirapport 2015-05

5.

Budgetanpassning 2015

6.

Budgetarbetet 2016

7.

Rapporter/information

8.

Delgivningar

9.

Informationer och övriga ärenden.

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: Jan Westermark (FP).

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. Utökning dagverksamhet.
4.

ÄRENDE 4

2015-000164

Ekonomirapport 2015-05
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för omsorgsutskottets
verksamheter per maj 2015.
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program omsorgsutskottets nettokostnad (tkr):
Bokfört maj 2014:
Bokfört maj 2015:
Budget 2015:
Avvikelse:

267 177
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2015-000023

Budgetanpassning 2015
Budgetanpassning 2015-2018 (beslut från fullmäktige 8 juni?).

ÄRENDE 6
Budgetarbetet 2016
Tidsplan:
KF direktivdiskussion 8 juni.
Förstärkt ledningsutskott (budgetberedning) 10 juni.
Ledningsutskottet behandlar fullmäktiges mål 2016 och politiska
inriktningar och ambitioner 2016-2019 vid sitt sammanträde 6 augusti.

ÄRENDE 7
Rapporter/information
1. Från Skolinspektionen daterat 2015-06-03: Beslut efter tillsyn
våren 2015 och gällande gymnasieskola (dnr: 43-2014:8208),
gymnasiesärskola (dnr: 43-2014:8209), vuxenutbildning
(dnr: 43-2014:8210).
2. Avtal Hudiksvall-Nordanstig: Avtal om arbetsplatsförlagt lärande
APF/APU 2015 och tre år framåt.
3. Ansökan till Länsstyrelsen 2015 om § 37a-medel. Ansökan
1 850 000 kr för Frivillig i Gävleborg.
4. Asylboendet i Hassela (Utslussen): ingen ny upphandling
behöver göras i år för deras verksamhet. Den fortgår i samma
omfattning.
5. Beslut från förvaltningsrätten daterat 2015-05-05 mål nr 1573-15
ang budgetanpassning. Överklagat beslut: Fullmäktige
2015-04-07 § 39 dnr: 23/205. Saken: Laglighetsprövning; nu
fråga om inhibition.
Avgörande: Yrkandet avslås.
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6. Beslut från IVO 2015-05-20: Tillsyn av HVB barn och unga vid
HVB Hasselbacken - oanmält. Dnr: 8.4.2-7487/2015-3.
BESLUT: Ärendet avslutas.
7. Avtal med Region Gävleborg: säkra sjuksköterskeinsatser för
boende på Lotsens boende med särskild service tiden
2015-08-01-2015-12-21. Undertecknat av Malin Ruthström
2015-05-26.
8. IVO har inga negativa synpunkter på Albo och Hasselbacken.
IVO har gjort oanmälda inspektioner under våren.
9. Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) från 2015-06-01. IVO är en myndighet som har tillsyn över
verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till IVO:s
barn- och ungdomslinje för att:
- fråga om sina rättigheter
- berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i
hälso- och sjukvården.
Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med IVO.
10. Biståndsbedömning, aktuella insatser 2014.
11. Åke Bertils (S) information konferens Välfärd, 19 maj Bollnäs.
12. Petra Modées (V) motion, från fullmäktige 2015-05-04 § 58:
Motion om självstyrande grupper.
13. Omvårdnadsstipendium 2015, utdelning kl. 10:00.
14. Projektet att få utrikesfödda in i vården och med svenska
språket, projekt KIVO. Information av Annika Westermark
kl. 08:20 – 09:30.
15. Studiebesök Bergesta 26 augusti.

ÄRENDE 8
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen (KS) 2015-05-21 § 129:
Förslag till budgetanpassning för Nordanstigs kommun
2015-2018.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-21 § 145:
Projekt Samåkning i Gävleborg. KS beslut: Delta i projektet.
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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.
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.

