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Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom

Plats:

Kommunhuset i Bergsjö

Tid:

Onsdag 20 september 2017 kl. 08:15
1.

Val avjusterare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Verksamheten informerar

4.

Delårsrapport

5.

Ekonomirapport för 2017-08-

6.

Nulägesrapport Genomförande av Tillväxtstrategi
för Nordanstigs kommun

Besök klockan 10:00
Bilaga

7.

Statistik från arbetsförmedlingen 2017-08

Bilaga

8.

Redovisning hur bemanningen ser ut på alla
boenden per enhet

Bilaga

9.

Ansökan om

10.

Bilagor

-

§ 37 medel

Genomgång av förf rågningsunderlag LOV (Lagen
om valfrihet) gällande hjälp i hemmet enligt SoL
(Socialtjänsttagen)

11.

Strategier för budget i balans

12.

Sammanträdesplan för 2018

13.

Sekretessärende

14.

Informationer och övriga ärenden.

Bilaga
Bilagor

Bilaga
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Om Du har frågor kring handlingarna kontakta Margareta Sjögren,
tfn 0652-36195 mobil 070-577 16 73 eller e-post:
margareta.sjogren @ nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Carina Olsson (C) Ordförande
ÄRENDE 1
Val av justerare

Förslag: Leena Lindblom (M)
ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.
ÄRENDE 3
Verksamheten informerar

Verksamhetschef Malm Rutström och socialchef Kristina Berglund
informerar om aktuella ärenden.
ÄRENDE 4
Delårsrapport per 30 juni 2017 för omsorgsutskottets
verksam heter

Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport per 30 juni 2017
för omsorgsutskottets verksamheter.
ÄRENDE 5
Ekonomirapport för 201 7-08 Dnr 201 7-000053

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per augusti
2017 för omsorgsutskottets verksamheter.
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ÄRENDE 6
Nulägesrapport genomförande av Tillväxtstrategi för
Nordanstigs kommun
—

Föredragande Ingeli Gagner, näringslivsstrateg, Nordanstigs Näringsliv
och Turism.
Hållbar tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun vänder sig till alla som
lever, bor och verkar i Nordanstig. Målet är att vi ska bli många fler som
bor, lever och verkar i Nordanstig och att den ekonomiska tillväxten
också ska ske här. Med hållbar utveckling menas utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov.
Strategin bygger på synpunkter och idéer från företagare, aktiva
föreningsmänniskor, allmänhet, kommunala tjänstemän och politiker i
No rdan stig.
Den hållbara tillväxtstrategin är avstämd mot kommunfullmäktiges mål,
regionala och nationella strategier samt EU:s strukturtondsprogram där
även Landsbygdsprogrammet och Utveckling Hälsingebygden
(Leader) ingår.
ÄRENDE 7
Statistik från arbetsförmedlingen 2017-08
Arbetsmarknadsstatistik för Gävleborgs län från arbetsförmedlingen för
augusti 2017.
•

frlskrhlna arbetslösa i augusti 2017 ålder 16-64 år i Nordanstig

•

Inskrivna arbetslösa kvinnor i augusti2017 i åldern 16-64 år i
Nordanstig 5,8 %

•

Inskrivna arbetslösa män i augusti 201 7 i åldern 16-64 år
Nordanstig 6,2 %

•

Inskrivna ungdomar i augusti 2017 18-24 år i Nordanstig 8,7%

•

Inskrivna utrikesfödda i augusti2017 Nordanstig
26,2 %
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ÄRENDE 8
Redovisning hur bemanningen ser ut på alla boenden per enhet.
Ett yrkande från Sandra Bjelkelöv (SD) vid omsorgsutskottets
sammanträde 2017-04-26 § 52.
Beslut till förvaltningen att vid sammanträdet 2017-09-20 redovisa hur
bemanningen ser ut på alla boenden per enhet.

ÄRENDE 9
Ansökan om

§ 37 medel

Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef Kristina Berglund daterat
2017-09-08 om att uppdra till Arbetsmarknads- och flyktingenheten att
söka § 37 medel för samverkan och utvecklat flyktingmottagande inom
Gävleborgs län 2018.
Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att
skapa beredskap och kapacitet och för att utveckla samverkan mellan
kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta
etableringen i samhället enligt § 37 i ersättningsförordningen
(2010:1122)
Nordanstigs kommun har å Gävleborgs kommuner sökt dessa medel
sedan 2012. Projektet finansierar ett antal kompetenshöjande insatser
inom utbildningar och konferenser för de som i sitt jobb kommer i
kontakt med nyanlända. Aven nätverksträffar och omvärldsbevakning i
form av studiebesök önskas av länets kommuner. För att arrangera
detta ingår även en finansiering till del av tjänst (40%) som
enhetschefen för Arbetsmarknad och flyktingenheten utför.
Summan av ansökan kommer att uppgå till ca 900.000 kronor och skall
vara inlämnad till Länsstyrelsen i Gävleborg senast den 13 oktober
2017. Till ansökan kommer samarbetsintyg från samtliga kommuner att
bifogas.
Omsorgsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
Att uppdra till Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka § 37 medel
för samverkan och utvecklat flyktingmottagande inom Gävleborgs län
2018.
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ÄRENDE 10
Genomgång av förfrågningsunderlag LOV (Lagen om valfrihet)
gällande hjälp i hemmet enligt SoL (Socialtjänstlagen)
Beslut till förvaltningen att vid omsorgsutskottets sammanträde
2017-09-20 komma med ett förslag på revidering av
förfrågningsunderlag LOV gällande hjälp i hemmet enlig SoL.
Föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgschef Malm Rutström
daterat 2017-09-13 om att anta det reviderade förfrågningsunderlaget
(Ffu) och att förf rågningsunderlaget börjar gälla från och med
2018-01 -01.

Bakgrund
Nordanstigs kommun införde LOV inom hemtjänsten år 2010. Inför
införandet upprättades ett förtrågningsunderlag som bland annat
reglerar vad som krävs för att en leverantör ska bli godkänd, vad som
ersätts och vilken ersättning leverantör får för utförd hemtjänst.
Förfrågningsunderlaget reviderades senast 2012-09-19.
Omsorgsutskottet har under våren haft dialog om
förf rågningsunderlaget samt gett förslag till ansvarig tjänsteman på
vilka revideringar som bör göras. Utifrån detta har
förf rågningsunderlaget reviderats.
Utöver korrigeringar i skrift var omsorgsutskottets förslag att se över
hur ersättningen sker och vad som ingår i LOV. Att trygghetstelefon
ska besvaras av varje leverantör och ersättas per st. Att delegerad
HSL insats ska ingå, att ersättning ska ske per beviljad tid och ej
utförd tid, att avlastning för den som vårdar närstående ska ingå.

Omsorgsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
Att anta det reviderade förf rågningsunderlaget (Ffu)
Att förf rågningsunderlaget börjar gälla från och med 2018-01-01
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ÄRENDE 11
Strategier för budget i balans
Utifrån diskussion om Budget 2018 för omsorgsutskottet
2017-08-23 § 95.
Beslut till förvaltningen att till omsorgsutskottets sammanträde 170920
ta fram strategier på effektiviseringar för budget i balans.
ÄRENDE 12
Sammanträdesplan för 2018
ÄRENDE 13
Sekretessärende
Individärende enligt SoL (Socialtjänstlagen), tjänsteköp.
ÄRENDE 14
Informationer och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.
Utbildning för politiker med Axel Danielsson
En utbildningsdag för politiker den 30 oktober 2017.
Plats: Bergsjögården
Dagordning och tider kommer senare.
Axel Danielsson är konsult med inriktning på ledning och styrning av
den kommunala verksamheten samt med mångårig erfarenhet från
ledande befattningar inom kommunal verksamhet. Axel Danielsson är
också författare till handboken “Kommunal Nämndadministration” och
erfaren utbildare av anställda och förtroendevalda i kommuner och
landsting.
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Kurs Kommunal juridik och den nya kommunallagen
En kurs om den nya kommunallagen och de grundläggande reglerna i
den kommunala verksamheten. Syftet med kursen är att ge praktiskt
användbar grundläggande kunskap om viktiga regler som
gäller för kommunal verksamhet med särskild inriktning på
sammanträdet.
Tid och plats: Stockholm 25 oktober 2017
•

Är någon intresserad av att gå?

