NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Till Ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 22 november 2017 kl. 08:15
1.

Val avjusterare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Genomgång av föregående protokoll

4.

Verksamheten informerar

5.

Utbildningsförbundet och utbildningschefens
uppdrag

6.

Ekonomirapport för 2017-10

7.

Redovisning av handlingspian för att rymma
verksamheterna inom tilldelad budgetram

8.

Nulägesrapport Genomförande av Tillväxtstrategi
för Nordanstigs kommun

9.

Inbjudan privata utförare av hemtjänst enligt LOV

Besök kl 10.30
BILAGA

10.

Verksamhetsmål för 2018 för omsorgsutskottet

Besök kl 11.00
BILAGA

11.

Överklagande av beslut enl SoL 4 kap.1 § daterat
171108. Enskild föredrar sin överklagan.

Besök kl 11.30

12.

Information och övriga ärenden

BILAGOR

Besök kl 8.30

-

Om du har frågor kring handlingarna kontakta Margareta
Sjögren, tfn 0652-36 1 95, mobil 070-577 16 73 eller e-post:
margareta.sjogren @ 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

Dnr 2017-000232

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.
ÄRENDE 3
Föregående protokoll

Dnr 2017-000431

Ordförande Åke Bertils (S) går igenom omsorgsutskottets protokoll från
2017-10-24
ÄRENDE 4
Verksamheten informerar

Dnr 2017-000229

Socialchet Kristina Berglund och verksamhetschef Malm Rutström
informerar om aktuella ärenden.
•

Verksamhetsuppföljning

•

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland personal

ÄRENDE 5
Utbildningsförbundet och utbildningschefens uppdrag
Genomgång av förbundsordning och konsorlialavtalet.
Besök av utbildningschef Eva Fors.
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ÄRENDE 6

Ekonomirapport för 201 7-10

Dnr 2017-000053

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per oktober
2017 för omsorgsutskottets verksamheter.

ÄRENDE 7

Dnr2017-000435

Redovisning av handlingsplan för att rymma verksamheterna
inom tilldelad budgetram
Vid omsorgsutskottets sammanträde 2017-10-24 presenterades en
handlingspian från förvaltningen.
Uppdrag till förvaltningen att till sammanträdet 2017-11-22 formulera en
handlingsplan där man kan se en tidsplan för åtgärderna samt vad
besparingarna blir.

ÄRENDE 8

Dnr2017-000362

Nulägesrapport Genomförande av Tillväxtstrategi för
Nordanstigs kommun
-

ÄRENDE 9

Dnr2017-000444

Inbjudan privata utförare av hemtjänst enligt LOV
Utifrån det reviderade förf rågningsunderlaget LOV gällande hjälp i
hemmet enligt SoL som antogs i kommunstyrelsen 2017-10-10 har de
privata utförarna av hemtjänst enligt LOV frågor som de vill ställa till
politikerna.
ÄRENDE 10

Verksamhetsmål för 2018

Dnr 2017-000347

Önskemål från omsorgsutskottet 2017-10-24 att bjuda in Carina
Nilsson, processledare, kvalitet och utvecklingsenheten, för att få en
övergripande information om verksamhetsmål 2018.
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ÄRENDE 11
Överklagande av beslut enl 4 kap. 1
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Dnr2017-000460

§ SoL daterat

171108.

Enskild föredrar sin överklagan.
Handlingar överlämnas vid sammanträde.

ÄRENDE 12

Dnr2017-000238

Information och övriga ärenden

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
åren den.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.
1. Information om Finsam (Finansiell Samordning)

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det
möjligt för arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommun och
landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet.
Sigbritt Persson informerar.
2.

§

37 projektet Gävleborgs Integration i Samverkan

-

GIS.

Beslut att inom ramen för § 37 förordning om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar (2010:1122) beviljar
Länsstyrelsen Gävleborg Nordanstigs kommun 800 903 kronor
för insatsen Gävleborgs Integration i Samverkan GIS.
BILAGA
—

3. Ny rapporteringsperiod för ej verkställda beslut

Rapporteringsperiodema för ej verkstållda beslut ändras i
samband med det fjärde kvartalet 2017.
Rapportering av kvartalsrapporter upphör.
Från och med rapporteringsperioden för det fjärde kvartalet
2017 upphör rapporteringen av kvartalsrapporter. Det innebär att
kommunen inte längre ska skicka in kvartalsrapporter till IVO om
man har eller inte har, några ej verkställda beslut för den
aktuella perioden.
Rapporteringen av individrapporter sker på samma sätt som
tidigare.
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4. Beslut om kommuntal avseende fördelning av mottagande
av nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning.
Länsstyrelsen Gävleborg beslutar att fördelning av mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättn ing genom anvisning
till kommuner i Gävleborgs län (kommuntal) för kalenderåret
2018 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut.
BILAGA

5. Remiss Nationella riktlinjer för prevention och behandling
vid ohälsosamma levnadsvanor
Den 14 november 2017 publicerar Socialstyrelsen en
remissversion av Nationella riktlinjer för prevention och
behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna
innehåller en del rekommendationer som berör den kommunala
hälso- och sjukvården.
Riktlinjerna med bilagor finns på Socialstyrelsens hemsida.
Det är en öppen remiss och man tar emot synpunkter fram till
den 9 februari 2018 via e-post.
6. Svar till IVO utifrån inspektion Dnr: 8.5-16354/2017-8
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en tillsyn av
gruppbostaden Lotsen med syfte att granska hur de boende får
sina behov tillgodosedda samt hur verksamhetens
kvalitetsarbete bedrivs. IVO har ställt krav på åtgärder som ska
vara IVO tillhanda senast 20 november 2018.
Verksamheten redovisar vidtagna åtgärder. BILAGA

