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Har du frågor kring handlingarna meddela Ulla Britt Hånell
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Åke Bertils (S)
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Emmeli Jonsson (C)

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
Delårsbokslut per 2014-06-30 för omsorgsutskottet
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2014-06-30 för
omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetscheferna David Lindqvist, Malin Ruthström och
ekonomerna Yvonne Nilsson och Caroline Nordholm redogör för
delårsbokslutet.
Budget för 2014 = xxxx.
Förvaltningen beräknar ett underskott på xxxx.
Ekonomisk redovisning per 2014-06-30:
18 UO gemensam
33 IFO
27 Gymnasieutbildning
28 Vuxenutbildning
32 Arbetsmarknad
36 Invandrarenhet

Budget 2014:
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16 Kost & städ
34 Äldreomsorg
35 Omsorg om
funktionshindrade
Investeringsredovisning 2014-06-30:
Budget 2014 = xxxxx
Tilläggsbudget = xxxxx
Redovisat per 2014-06-30 = xxxx
Avvikelse mot budget = xxxx

ÄRENDE 5

2013/282

Budget 2014, åtgärdsförslag
Ärendet tidigare behandlat vid utskottet 2014-06-09 § 55 med förslag
till åtgärder gällande korttidsvården, dagverksamhet för äldre och
personliga ombud.
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-06-12 § 165
med beslut att uppdra till omsorgsutskottet att utreda möjligheten till
kostnadsbesparingar inom kärnverksamheten.

ÄRENDE 6
Budget 2015 + verksamhetsmål 2015
Föreligger protokollsutdrag från ledningsutskottet 2014-06-11 § 128
med beslut att uppdra till politiken att vid ledningsutskottets
sammanträde 21 augusti 2014 presentera en sammanställning av
önskemål för kommunstyrelsens verksamheter samt uppdraget att
bereda förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter 2015.

ÄRENDE 7

2014/227

Revisionsrapport: kommunens organisation
Ärendet tidigare behandlat vidutskottet 2014-06-09 § 56.
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Bakgrund
KPMG har av Nordanstigs kommuns revisorer fått i uppdrag att
granska kommunens organisation.
Att den kommunala organisationen fungerar på ett ändamålsenligt sätt
och inte skapar onödiga hinder för politikens styrning över
verksamheten är viktigt.
Även att samspelet mellan olika verksamheter fungerar, är väsentligt
för en effektiv ledning, styrning och verksamhet.
Nordanstigs kommuns revisorer bedömer att det kan finnas en risk för
att organisationen inte uppfyller kraven på effektivitet och
ändamålsenlighet och har därför i sin risk- och väsentlighetsanalys
bedömt denna fråga som viktig att granska.
Granskningen kommer att vara en del av det material som ligger till
grund för revisorernas ansvarsprövning för 2014.
Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om organisationen med färre
nämnder fungerar tillfredsställande både ur ändamålsenlighet,
effektivitet och ur ett demokratiskt perspektiv.
Revisionen begär att synpunkter ang rapporten ska lämnas senast
30 augusti 2014.

ÄRENDE 8
Ny färdtjänsttaxa from 2015-01-01
Föreligger skrivelse från Landstinget Gävleborg daterad 2014-05-07.
På initiativ från kommunstyrelsen i Gävle gav politiska samrådet för
kollektivtrafikfrågor vid sitt möte i oktober 2013, ett uppdrag till
samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor i länet, att utreda frågan
om införande av rabattsystem i färdtjänsten.
Huvudfrågan var: ”Kan länets kommuner och X-trafik, Landstinget
Gävleborg enas om en modell för rabattsystem inom en snar framtid?”
Samtliga kommuner i länet och X-trafik, Landstinget Gävleborg ställde
sig positiva till att arbeta med frågan.
Vid samrådsgruppens möte 2014-05-07 enades man om att ett
gemensamt förslag till ny färdtjänsttaxa med nuvarande zonindelning
ska lämnas till kommunerna för beslut.
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Samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor lämnar nu förslag till ny
färdtjänsttaxa för ställningstagande och beslut i varje kommun i
Gävleborgs län. Förslaget föreslås träda i kraft 2015-01-01.

ÄRENDE 9
Bidragsansökningar 2014
Följande bidragsansökningar har inkommit fram till 30 juni 2014:
1.
RPG i Nordanstig (Riksförbundet PensionärsGemenskap):
Ansöker om bidrag för sin sociala verksamhet i kommunen gällande
ensamkommande flyktingbarn, flyktingfamiljer etc.
Ansökan: ingen summa specificerad.
2.
Nordanstigs Afasiförening: arbetar för att bryta ensamheten för många
av föreningens medlemmar genom olika sociala aktiviteter.
Ansöker om medel för att kunna utöka verksamheten med fler musik
och berättarkvällar, samt att kunna besöka Växbo lin och kvarn
(busskostnad 6 700 kr).
Ansökan: 5 000 kr
3.
HLS (Handikappades Lokala Samarbetskommitté)
Ansöker om verksamhetsstöd för 2014. Det finns idag 19 olika lokala
handikappföreningar under HLS.
Ansökan: 70 000 kr.
4.
BRIS (Barnens Rätt I Samhället) region Nord.
Arbetar med kompletterande insatser, vid sidan av skola, socialtjänst
och andra myndigheter, med ett stödjande arbete. Genom
anonymiteten och kostnadsfritt, upplever BRIS att de når barnen och
deras viktiga berättelser.
Ansökan: 10 kr/barn från Nordanstig för 2014 = Totalt 18 910 kr för
kommunens 1 891 barn.
(1 912 st 0-18 år enligt kommunens noteringar).
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2014/87

Slutrapport § 37 a-medel ”Frivillig i Gävleborg”
Avvikelser från planering:
Insatsen har genomförts enligt genomförandeplan i ansökan.
Skapande av rutiner för Arbetsförmedlingen så kontakt mellan
kontaktperson och nyanländ kan upprättas har inte kunnat genomföras
enligt planen. Förslag på rutiner finns men har inte hunnit
implementeras under förstudien. Åtgärder som vidtagits är att
projektledarna haft dialog med Arbetsförmedlingen och presenterat
förslag på rutiner för att matcha flyktingguider med nyanlända flyktingar
i etableringen.
Syfte:
Att ta fram en modell för Gävleborgs kommuner för hur man ska arbeta
för att skapa kontakt mellan nyanlända, föreningar och frivilliga.
Implementering:
Förstudien visar att det finns möjligheter att implementera resultat och
arbetsmetoder både inom offentlig och ideell sektor. Organisationer
inom både ideell och offentlig sektor i hela länet har visat intresse för
att anamma metoder och förslag som Frivillig i Gävleborg kommit fram
till. Svårigheten med att överföra resultat och metoder är att ideell och
offentlig sektor måste göra detta i samverkan utifrån sina olika
förutsättningar. Frivillig i Gävleborg har under förstudien fungerat som
en sammankallande länk, och det finns fortsatt behov av en tredje part
som kan vara en stöttande funktion under implementeringen av
förstudiens metoder och resultat.

ÄRENDE 11
Personligt ombud 2014
Personligt ombud vänder sig till personer med långvarig psykisk
funktionsnedsättning från 18 år och uppåt. Ett personligt ombud är
fristående från myndigheter. Uppdraget som personligt ombud är
slutför när andras insatser fungerar.
Nordanstigs kommun, genom omsorgsutskottet, bedriver
verksamheten ”personligt ombud” under 2014.
Besut ang detta ska skickas till Länsstyrelsen via Hudiksvalls kommun.
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ÄRENDE 12
Arbets- och delegationsordning, revidering
Föreligger förslag till revidering av nuvarande arbets- och
delegationsordning vilken antogs av kommunstyrelsen 2013-07-01.
OBS! Politikerna ska se över utskottets delegation.
Bifogar både den nu gällande arbets- och delegationsordningen
antaget 2013-07-01 samt förslaget till revideringar.

ÄRENDE 13
Rapporter/informationer
1. Sammanträde med NBAB 16 juni ang boendeformer för äldre.
2. Från Britt-Marie Sjölund: Physical functioning in old age. (OBS!
Dela ut boken = 2 st).
3. Protokollsutdrag från Landstinget Gävleborg,
landstingsfullmäktige 2014-06-17—18 med beslut att upprätta
”Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län” antas.
Landstingsstyrelsen och berörda nämnder uppdras att
tillsammans med kommunerna arbeta för att utveckla vård och
omsorg i enlighet med de redovisade gemensamma
utgångspunkterna.
4. Från Socialstyrelsen 2014-06-25: Kommun- och enhetsundersökning och Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
5. Från Socialstyrelsen 2014-06-27: Nytt om äldre: Nya föreskrifter
om dokumentation i socialtjänsten.
6. Från Migrationsverket 2014-06-24: Information om ny
direktupphandling ABT.
7. Från Skolinspektionen 2014-07-04, dnr: 32-2014:874. BESLUT:
Avslår Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella
naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap vid
Thoren Business School i Sundsvall.
8. Från Skolinspektionen 2014-07-04, dnr: 32-2014:1065.
BESLUT: Avslår Thorengruppen AB:s ansökan om
godkännande som huvudman för gymnasieskola i Sundsvall.
9. Ansökan till Boverket om stöd till inventering av den fysiska
tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Ansökan daterat
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2014-06-30 undertecknad av samhällsbyggnads-chef Mats
Widoff. Sökanden = Nordanstigs Bostäder AB.
10. Från IVO 2014-07-07 dnr: 8.4.2-16643/2014: Tillsyn av HVB
Hasselbacken – oanmäld.
IVO önskar svar snarast på fyra punkter.
11. Svar till IVO dnr: 8.4.2-16643/2014 från Carina Hedin
2014-07-11 (se punkt 11 ovan).
12. Kvartalsrapport 2/2014 till IVO, ej verkställda beslut gällande
äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning:
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts
inom tre månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktperson SoL, omsorger om
personer med funktionsnedsättning. Skäl: Resursbrist, saknas
lämplig personal/uppdragstagare.
Svar: Ja, ett ärende gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 §
eller 5 kap 7 § SoL.
Skäl: Den enskilde har tackat nej till erbjudandet. (OBS Punkt 13
delges KF och revisorerna).
13. Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av
samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare
i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Undertecknat av KS
ordförande Monica Olsson och tf kommunchef Mona F-Lundin
2014-06-24.
14. Rapport och prognos för Migrationsverket 2014-07-10: Nästan
32 000 asylsökande första halvåret (nationellt). Uppdatering
gällande Gävleborgs län: 2 700 inskrivna asylsökande.
15. Protokoll från Föreningsstämma för Hälsingeutbildning
ekonomisk förening 2014-05-23.

ÄRENDE 14
Delgivningar
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen (KS) 2014-06-12 § 189:
Elevhälsa för elever efter grundskolan. BESLUT: Inrätta en
tjänst som skolsköterska för kommunens gymnasieverksamhet
och i övrigt köpa ink skolläkare och psykolog. Kostnaden
500 000 kr per år finansieras ur befintliga medel för
verksamheten inom 2013 års bokslut.
2. Protokollsutdrag KS 2014-06-12 § 191: Trygghetslarm till privata
utförare: BESLUT: Upphäva OL-nämndens beslut 2012-08-15 §
96 om att trygghetslarmen även ska kunna hanteras av privata
utförare.
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3. KS 2014-06-12 § 192: Slutredovisning: Kostnads. Och
resurseffektiv matlagning med lokala råvaror i offentliga kök.
BESLUT: Anta slutredovisningen av projektet daterat
2014-03-13.
4. Prot.utdrag KS 2014-06-12 § 194: Serviceboende enligt LSS.
5. KS ledningsutskott (LU) 2014-06-11 § 128: Budget 2015-18 för
Nordanstigs kommun. BESLUT: Uppdra till politiken att vid LU:s
sammanträde 21 augusti presentera en sammanställning av
önskemål för KS verksamheter. (blir ett ärende 20/8).

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.

