NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och
KLOCKSLAG!)

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Verksamhetscheferna informerar

4.

Ekonomirapport 2014-04. BILAGA

5.

Boendeformer för äldre: diskussion med
representanter för Nordanstigs Bostäder AB
kl. 10:00

6.

Elevhälsa för elever efter grundskolan.

7.

Inriktningsdokument: Gemensamma
utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs
län. BILAGA

8.

Stipendium för omvårdnadsstuderande 2014

9.

Revidering, riktlinjer omvårdnadsstipendium.

10.

Utbyggnad, gruppbostad Berge i Bergsjö.

11.

Trygghetslarm till privata utförare.

12.

Svar till IVO gällande ”Tillsyn av HVB barn och
unga vid Hasselbacken i Hassela.

13.

Rapporter/information. BILAGA: rapport om
kommunens samarbete med Coompanion och
arbetsintegrerande sociala företag 2014

14.

Delgivningar

15.

Information och övriga ärenden

Har du frågor kring handlingarna meddela Ulla Britt Hånell
tfn: 0652 – 36 233 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: Sigbritt Persson (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

2014/131

Ekonomirapport 2014-04
Ekonomerna redogör för den ekonomiska ställningen för
omsorgsutskottets verksamhetsområden per 2014-04:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program omsorgsutskottets nettokostnad (tkr):
Bokfört april 2013:
Bokfört april 2014:
Budget 2014:

251 302

Avvikelse:

ÄRENDE 5
Boendeformer för äldre: diskussion med representanter för
Nordanstigs Bostäder AB
Ärendet tidigare behandlat vid omsorgsutskottets sammanträde
2014-04-15 § 25:
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Ordförande Åke Bertils (S) tar upp ärende rörande äldre personers
möjlighet till lämpliga/anpassade lägenheter i kommunen. Detta som
alternativ till lägenheter för så kallat trygghetsboende.
Omsorgsutskottets beslut 2014-04-15 § 25 blev att:
Bjuda in representanter för Nordanstigs Bostäder AB till
omsorgsutskottets sammanträde 26 maj, för diskussion om äldres
möjlighet till lämpligt/anpassat boende i Nordanstig.

ÄRENDE 6
Elevhälsa för elever efter grundskolan
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetscheferna Ronny
Spångberg och Eva Fors daterat 2014-05-05:
Varje kommun har ett ansvar för att ha en elevhälsa för elever över
16 år. Skollagen 2010:800, 2 kap 25 §.
Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och
kurator.
I Nordanstigs kommun finns idag ingen sådan organiserad elevhälsa
för eleverna i gymnasieskolan som går i kommunen.
Förslag till beslut:
Att inom gymnasieverksamheten i Nordanstigs kommun inrätta en
tjänst 75-100 % skolsköterska och i övrigt köpa in skolläkare och
psykolog.
Kostnad inkl. PO: 510 000 kronor per år.

ÄRENDE 7
Inriktningsdokument: Gemensamma utgångspunkter för riskbruk,
missbruk- och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län
Föreligger missiv från FoU Välfärd, Region Gävleborg daterat
2014-04-07.
Bakgrund:
De 10 kommunerna i länet bedriver tillsammans med Landstinget ett
långsiktigt utvecklingsarbete inom riskbruk, missbruk- och
beroendevård i länet. Samarbetet innebär att den som är beroende av
eller har problem med alkohol, narkotika, dopningsmedel eller
läkemedel ska erbjudas en god vård och behandling sett ur ett brukarperspektiv och som är samordnad av huvudmännen.
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Mot denna bakgrund har en arbetsgrupp, under ledning av en politisk
styrgrupp, tagit fram inriktningsdokumentet ”Gemensamma
utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och beroendevård för vuxna
över 18 år i Gävleborgs län.
Beslut i Närverk Välfärd 2013-12-13 § 32:
Nätverket är enigt och ställer sig helt bakom förslaget.
Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef David Lindqvist daterat
2014-05-15 med förslag till beslut:
Att anta föreliggande yttrande som utskottets eget.

ÄRENDE 8
Stipendium för omvårdnadsstuderande 2014
Förslag på stipendiater inkommer från skolorna omkring 20 maj.
Nu gällande riktlinjer:
1. Förvaltningen, tillsammans med aktuella skolor, får föreslå
stipendiater, för beslut i omsorgs- och lärandenämnden.
2. Stipendiet ska avse elever, skrivna i Nordanstigs kommun, från
gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.
3. Stipendium tilldelas två avgångselever.
4. Stipendiesumman är 3 000 kronor per elev + diplom.
5. Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till
stipendium:


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



Erhållit fullständigt slutbetyg
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ÄRENDE 9
Revidering, riktlinjer omvårdnadsstipendium
Förslag till reviderade riktlinjer för omvårdnadsstipendium, att gälla från
och med 2015:
1. Förvaltningen, tillsammans med aktuella skolor, får föreslå
stipendiater, för beslut i omsorgs- och lärandenämnden.
2. Stipendiet ska avse elever, skrivna i Nordanstigs kommun, från
gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.
3. Stipendium tilldelas samtliga avgångselever vilka uppfyller
nedanstående kriterier.
4. Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev + diplom.
5. Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till
stipendium:


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



Erhållit fullständigt slutbetyg

ÄRENDE 10
Utbyggnad, gruppbostad Berge i Bergsjö
Berge gruppbostad består ursprungligen av sex lägenheter för boende,
kök, gemensamhets- och ekonomiutrymmen. I dagsläget har boendet
fyra fasta boende, en lägenhet används som korttidsplats och en som
personalutrymme, då inga andra personalutrymmen finns på Berge.
Korttidsplatsen används regelbundet och växelvis av två personer.
En av dessa har ansökt om och har bedömts behöva insatsen bostad
med särskild service för vuxna enligt 9§.9 LSS i form av gruppbostad.
Personen har önskemål om att få bo på Berge gruppbostad där
personen trivs mycket bra.
Förslag:
Bygga ut Berge gruppbostad med personalutrymmen. En utbyggnad
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möjliggör att samtliga lägenheter på boendet kan användas dels till en
fast boendeplats där kommunen kan tillgodose den sökandes behov av
boende med särskild service och dels även behålla den korttidslägenhet som det finns behov av.
Allt inom ramen av samma personalstyrka.

ÄRENDE 11

2012/313

Trygghetslarm till privata utförare
Ärendet tidigare behandlat vid omsorgs- och lärandenämndens
sammanträde 2012-08-15 § 96.
Föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgschef Malin
Ruthström daterat 2014-05-12:
Sedan 2012-08-15 finns ett beslut om att både kommunens hemtjänst
och de privata hemtjänstutförarna ska kunna hantera trygghetslarm.
Detta beslut fattades utifrån en skrivelse som de privata aktörerna hade
önskemål om. Beslutet innebar att varje larm skulle registreras och
ersättas upp till 15 min/larm.
Verksamheten har under en lång period undersökt möjligheterna för att
kunna följa upp detta samt hur uppföljningen och tidsredovisningen
skulle ske.
I april hade förvaltningen ett möte med Phoniro Care, som är leverantör
av kommunens kvitteringssystem. Det vi åter har fått bekräftat är att vi
ej kan särredovisa enbart trygghetslarmsbesöken.
Ett av de privata företagen har gett information om att de ej längre
önskar ha möjlighet att besvara trygghetslarm.
Utifrån ovanstående är min bedömning att utskottet ställer sig bakom
förslaget att upphäva nämndens beslut.
Förslag till beslut:
- Att beslut (fattat av tidigare omsorgsnämnden) om att
trygghetslarmen även ska kunna hanteras av privata utförare
hävs.
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ÄRENDE 12
Svar till IVO gällande dnr: 8.4.2-2988/2014: Tillsyn av HVB barn
och unga vid Hasselbacken i Hassela.
Svar till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) senast 5 juni.

ÄRENDE 13
Rapporter/information
1. Dom från förvaltningsrätten daterad 2014-04-23, mål nr
5178-13. Saken: Tillfällig utökning av personlig assistans enligt 9
§ 2 LSS. AVGÖRANDE: Förvaltningsrätten avslår
överklagandet.
2. Beslut från IVO daterat 2014-05-05 dnr: 8.4.2-2988/2014:
Ärendet: Tillsyn av HVB barn och unga vid Hasselbacken i
Hassela. BESLUT: IVO ställer krav på följande åtgärd:
Nämnden ska säkerställa att den som förestår verksamheten
har adekvat högskoleutbildning. Svar senast 5 juni.
3. Från Migrationsverket 2014-04-30: Migrationsverket upphandlar
tillfälliga boenden för asylsökanden. Prognosen är höjd för hur
många asylsökande som förväntas komma till Sverige under
2014 till 61 000. För att tillmötesgå behovet av boende kommer
Migrationsverket att direktupphandla tillfälliga boenden.
4. Från Hjälpmedelsinstitutet: Vägar till arbete – hur skolhuvudmän
och gymnasieskolor underlättar övergången till arbetslivet för
elever i behov av särskilt stöd.
5. 2014-05-06: Nu är Socialstyrelsens utvärdering av de nya
bestämmelserna om ansvarsfördelning mellan
bosättningskommun och vistelsekommun klar. En utvärdering av
de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
6. Beslut från Socialstyrelsen daterat 2014-04-08 dnr: 9.1275/2014: Beslut om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och
våldsutövare. BESLUT: Bevilja Nordanstigs kommun 350 000
kronor för 2014. (Ansökan januari 2014 till Socialstyrelsen om
utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens
arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för
våld av närstående och våldsutövare, Nordanstigs ansökan =
500 000 kr). Dnr: 2013/393 och 2014/2.
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7. Från Arbetsförmedlingen: Arbetslöshetsstatistik för mars och
april 2014.
8. Från Arbetsförmedlingen: Utrikesfödda: inskrivna arbetslösa i
mars 2014 som andel av den utrikesfödda registerbaserade
arbetskraften 16-64 år. Förändring i procentenheten jämfört med
motsvarande period föregående år = -6,9
9. Representation vid disputationsfest 10 maj i Hudiksvall,
Britt-Marie Sjölund. (info: Åke Bertils (S) och Malin Ruthström).
10. Inspiration för integration måndag 2 juni på Kulturhuset
Bergsjögården.
11. Rapport om kommunens samarbete med Coompanion och
arbetsintegrerande sociala företag 2014. BILAGA
12. Projekt ”Frivillig i Gävleborg 2013-2014: Då projektet har medel
kvar mot budget (154 740 kronor) ansöks om att få förlänga
projektet under en månad = maj 2014.
Ansökan till Länsstyrelsen?
13. Förordnande gällande handläggare i samband med tillsyn och
utredningsarbete = Erik Almqvist, utredare i Hudiksvalls kommun
för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31.
14. Kvartalsrapport 1/2014 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och
rapportering enligt 16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS (SoL äldre-omsorg och omsorg
till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS).
Finns ej några ej verkställda beslut eller avbrott att rapportera
detta kvartal.

ÄRENDE14
Delgivningar

ÄRENDE 15
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.

