NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Verksamhetscheferna informerar

4.

Ekonomirapport 2013-09.

2013/108

5.

Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014

2013/282

6.

Investeringsbehov 2014

7.

Lokala värdighetsgarantier. BILAGA

8.

Upphandling, dagverksamhet inom LSS

2012/378

9.

Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och
riksfärdtjänst. 2 st BILAGOR

2013/145

10.

Rapporter/information.
Besök kl. 11:30 av Patrik Thorson gällande
punkten 8.

11.

Delgivningar

12.

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: Sven-Åke Eriksson (C) eller Charlotte Klötz (FP).

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

ÄRENDE 3
Verksamhetscheferna informerar
Verksamhetscheferna Karin Bohlin och Malin Ruthström informerar:
1. Från årsarbetsplanen: Kvalitetsuppföljning/redovisning (tex
avvikelserapporter, tillbud).
2.

ÄRENDE 4

108/2013

Ekonomirapport 2013-09
Verksamhetscheferna Karin Bohlin och Malin Ruthström, tillsammans
med ekonomerna, redogör för den ekonomiska ställningen för
omsorgsutskottets verksamhetsområden per 2013-09:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program Ou nettokostnad (tkr):
Bokfört september 2012:
Bokfört september 2013:
Budget 2013:
Avvikelse:

265 218
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2013/282

Budget 2014 och verksamhetsmål 2014
Ärendet tidigare behandlat vid omsorgs- och lärandenämndens
sammanträde 2013-05-22 § 48 och 2013-06-17 § 68 samt
omsorgsutskottet 2013-08-20 § 5 och 2013-09-24 § 16.
Fullmäktige tog beslut om budgetramar 2014 vid sitt sammanträde
2013-06-17 § 27 = kommunstyrelsen 424 623 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 att uppdra till
omsorgsutskottets förvaltning att genomföra en översyn av
-

boendeformerna i kommunens äldreboenden

-

vikariepoolen

-

hemtjänsten

Fullmäktiges mål 2014, antagna 2013-06-17 § 26:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen blev 2013-09-24
§ 16 enligt följande:
1. Uppdra till förvaltningen att se över avtalen för personal inom
vård och omsorg. Detta för att kunna uppnå större flexibilitet i
arbetsgrupperna och för att det ska harmonisera med
arbetstyngden/belastningen på de olika enheterna.
2. Uppdra till förvaltningen att se över riktlinjerna för ekonomiskt
bistånd.
3. Verksamhetsmål 2014: behålla samma mål som för 2013 för
omsorgsutskottets verksamhetsområden =
1. Kvalitetssäkrade verksamheter
2. God tillgänglighet
3. Professionellt bemötande
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4. God ekonomisk hushållning
5. Barn är prioriterade (gällande IFO:s verksamhet)
6. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras (gällande IFO:s
verksamhet)

ÄRENDE 6
Investeringsbehov 2014

ÄRENDE 7
Lokala värdighetsgarantier
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till värdighetsgarantier för
Nordanstigs kommun: Att få leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
2011-01-01 infördes den nationella värdegrunden för äldre personer
med insatser inom äldreomsorgen i socialtjänstlagen. Lydelsen är att
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. Värdegrunden gäller alla
kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt
socialtjänstlagen.
De lokala värdighetsgarantierna är indelade i följande rubriker och som
ska gälla för Nordanstigs kommun:
Självbestämmande
Trygghet
Engagemang
Respekt

ÄRENDE 8

2012/378

Upphandling, dagverksamhet inom LSS
Ärendet tidigare behandlat vid omsorgs- och lärandenämndens
sammanträde 2013-10-17 § 143.
Förvaltningen arbetar med att ta fram kravspecifikation och tidplan
samt konsekvensbeskrivning.
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2013/145

Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst
Ärendet tidigare behandlat vid omsorgs- och lärandenämndens
sammanträde 2013-05-22 § 51.
Varje kommun ska anta ett kommunanpassat trafikförsörjningsprogram
efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Ett remissvar till Landstinget Gävleborg har inkommit 2013-09-24
gällande trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst och
med följande kommentarer:
De målområden som kommunen har satt upp är i stora delar de mål
som fastställts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, tex
kundnöjdhet, tillgänglighet och information.
Landstingets ambition är att fortsätta och utveckla samråd och
dialogmöten för en positiv utveckling av den allmänna kollektivtrafiken
och serviceresor i länet.

ÄRENDE 10
Rapporter/information
1. Beslut från Skolinspektionen daterat 2013-09-27, dnr: 322013:596 gällande ansökan om godkännande som huvudman
för gymnasieskola i Nordanstigs kommun: BESLUT: Avslår
ansökan om godkännande av Hasselakollektivet AB som
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella
samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning
beteendevetenskap vid Hasselakollektivets ”Resursskola” i
Nordanstigs kommun. Dnr: 2013/110. BILAGA
2. Från Socialstyrelsen 2013-09-30: Barn som far illa eller riskerar
att fara illa – en vägledning för hälso- och sjukvården samt
tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar.
3. Rapport från IVO: Äldre efterfrågar kontinuitet. Nationell tillsyn
av vård och omsorg om äldre – slutrapport 2013. BILAGA
4. Rapport från IVO: Gör tillsynsombud skillnad för ban som bor i
familjehem? Delrapport med tillsynsombudens erfarenheter från
en försöksverksamhet. BILAGA
5. LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ungdomsundersökning för 2013-14 görs under oktober. Elever i år 8 och
gymnasiets år 2 genomför enkäten. Detta är en undersökning
som Ungdomsstyrelsen tagit fram. Senaste undersökningen
gjordes 2010-11. Resultat: nytt ungdomspolitiskt
handlingsprogram.
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6. KomMed i Nordanstig – ett samarbete med läringar i
grundläggande yrkesutbildning och praktikanter från
grundskolan. Syftet är att utforska nya medier för kommunikation
mellan kommunen och medborgarna. (OBS! Info ang punkterna
5-6 vid omsorgsutskottets möte i 20 nov av Ahmed, Susanne,
Jenny och Frida)
7. Från SKL cirkulär 13:49: Preliminära utfall av 2014 års
kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning.
BILAGA
8. Medborgarservice (info: Patrik Thorson kl. 11:30)
9. Riktlinjer och policy inom Ou-verksamheterna.
10. Återrapportering för bidrasår 2012 och 2013 om användning av
statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen.
Dnr: 6.2.3-60121/2012. Totalt beviljade medel: 238 350 kr.
11. Hyresavtal: Tilläggsavtal Procapita webbtjänst TGP med Tieto
Sweden Healthcare & Welfare AB. Undertecknat av
verksamhetschef Malin Ruthström 2013-09-16.
12. Avtal mellan Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Kommun
Rehab, Nordanstigs kommun ang ADL-taxonomin from. mars
2013. Undertecknat av enhetschef Susanna Bertils 2013-03-07.

ÄRENDE 11
Delgivningar
1. Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige 2013-09-30 § 56: Rapport
ej verkställda beslut enligt SoL.

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.

