NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 30 november 2016 kl. 08:15-12:00
1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Besök Fredrik Pahlberg information om Telias
nedsläckning av kopparnätet.

Klockan 08:15

4.

Ekonomirapport 2016-10

BILAGA
Irina kl. 09:00

5.

Verksamheten informerar

6.

Sammanträdesplan 2017.

7.

Årsarbetsplan 2017

8.

Nordanstigs kommuns aktivitetsansvar för unga
omkostnadspeng och organisation.

9.

SÄBO utredning

10.

Rapporter/informationer

11.

Delgivningar

12.

Informationer och övriga ärenden.

BILAGA
Från 2016
BILAGA

Thord W deltar från
kl 10:30
Bilaga

Om Du har frågor kring handlingarna kontakta Teres Burström,
tfn 0652-36156 mobil 070-247 23 64 eller e-post:
teres.burstrom@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: Carina Olsson (C)

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar
Fredrik Pahlberg informerar om Telias nedsläckning av kopparnätet.

ÄRENDE 4

2016-000107

Ekonomirapport 2016-10
Ekonom Irina presenterar en ekonomirapport för omsorgsutskottets
verksamheter per oktober 2016.
Sammandrag av programmen 18, 32-38
Summa program omsorgsutskottets nettokostnad (tkr):
Bokfört oktober 2015:

182 708 tkr

Bokfört oktober 2016:

180 211 tkr

Budget 2016:

213 985 tkr

Avvikelse:

- 3396 tkr

Omsorgsutskottets beslut
Godkänna ekonomirapporter för 2016-10.
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Ärende 5
Verksamheten informerar
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om aktuella ärenden.
1. Från omsorgsutskottet 2016-10-26 §56:
Återkoppling till OU gällande sammanställning av tillbud och
olycksfall.
2. Redovisning av arbetsskador och tillbud bland personalen
ÄRENDE 6
Sammanträdesplan 2017
Omsorgsutskottet har att fastställa sammanträdesdagar för 2017.

ÄRENDE 7
Årsarbetsplan 2017
Årsarbetsplanen för 2017 ska antas av utskottet.
Ledamöterna diskuterar med 2016 års arbetsplan som underlag.

ÄRENDE 8

2016-000296

Nordanstigs kommuns aktivitetsansvar för ungaomkostnadspeng och organisation
Bakgrund
Utbildning är en av de viktigaste delarna för ungdomars möjligheter att
kunna ta sig in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Att inte ha
en gymnasieutbildning skapar en stor risk att inte kunna ta eller få ett
jobb. Sverige har varje år ca 30 000 ungdomar som antingen avbryter
eller inte påbörjar gymnasieutbildning efter grundskolan. I Nordanstig
bedömer vi att siffran är ca 30 varje år. Troligen kommer siffran öka i
takt med att andelen nyanlända som inte är redo för att klara en
skolgång på ett nationellt program ökar.
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Förslag till beslut:
att införa omkostnadspeng till individer som deltar i aktivitet
Arbetsmarknadsenheten anvisat till inom ramen för det kommunala
aktivitetsansvaret - KAA.
Att revidera delegations- och attestordningen så ansvaret för
kommunala aktivitetsansvaret samt utbetalning av
omkostnadsersättning ligger hos enhetschef för
Arbetsmarknadsenheten.

ÄRENDE 9

2016-000326

Utredning om särskilda boenden (SÄBO) i Nordanstigs kommun
Fullmäktige har i § 107/2016 lämnat ett uppdrag till kommunstyrelsen
att skyndsamt genomföra en förutsättningslös utredning om framtida
särskilda boenden, samt ta fram alternativ för att använda mer än ett
särskilt boende i Nordanstig.
Kommunstyrelsens beslut blev 2016-10-18 § 250 att uppdra till
omsorgsutskottet att bereda ärendet och återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om två månader.
Omsorgsutskottet diskuterade ärendet vid sitt sammanträde
2016-10-26 § 64.
Omsorgsutskottets beslut blev 2016-11-07 § 67:
Uppdra till förvaltningen att:
räkna på cirka 100 stycken särskilda boendeplatser,
göra en fördjupad analys av Bergesta särskilt boende i Gnarp och
Hagängsgården särskilt boende i Harmånger.

Ärende 10
Rapporter/information
1. Från arbetsförmedlingen: Arbetslöshetsstatistik oktober 2016
Bilaga
2. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2016-11-08, dnr: 851-77112016. Ersättning till insatser som syftar till att underlätta
bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och
mottagningskapacitet. Beslut: Nordanstig kommun beviljas
1 066 939 kr för insatsen Integration i samverkan- Gävleborg.
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3. Beslut från IVO 2016-11-16 dnr: 8.5.-12023/2016-16:
Ärende: Tillsyn av myndighetsutövning inom äldreomsorgen i
Nordanstig, avseende bl.a. om personer som vill ansöka om
insatser enligt SoL får saken prövad.
Beslut: IVO avslutar ärendet. Tillsyn enligt följande tre steg.
a) Enkät skickas till ett antal personer som under perioden 1
november 2015-1 februari 2016 ansökt om insatser från
hemtjänsten eller ansökt om särskilt boende för första
gången. IVO har i sin enkät ställt frågor rörande ansökan och
beslut. I aktuellt ärende har sex personer svarat. IVO har
sammanställt svaren.
b) Granskning av bl.a. myndighetsjournaler, biståndsutredning
och biståndsbeslut för tre personer.
c) Gruppintervjuer med biståndshandläggare.

ÄRENDE 11
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från fullmäktige 2016-11-07 § 125: Budget
2017-2020 beslutspunkt 6: KS ger i uppdrag till verksamheterna
att fortsätta uppdraget från KF §113/2014. En strukturell
förändring framförallt avseende skola och omsorg 2015-2018
och framöver. KS beslutar att ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader
behövs till och med 2018 med ca 15 miljoner.

ÄRENDE 12
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.
1. Brukare i ordinärt boende som har hemtjänst: behövs politiska
riktlinjer. Leenas fråga.
2. Strategidagar Carinas fråga.

