NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 26 oktober 2016 kl. 08:15

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Verksamheten informerar

4.

Ekonomirapport 2016-09

5.

Aktivitetsansvar för unga – omkostnadspeng och
organisation

6.

Kvartalsrapport 2/2016 till IVO, ej verkställda
beslut, LSS OF och ÄO

7.

Från Synskadades Riksförbund: Riktlinjer för att
förbättra möjligheterna till arbete för personer med
funktionsnedsättning

8.

Temadag kring LSS och FN-konventionen

9.

Rapporter/information

10.

Delgivningar

11.

Information och övriga ärenden

BILAGOR Anders
kl 10:00
BILAGA
Irina kl.
11:00
BILAGA

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

OBS! Tänk på ev. allergier, använd INTE parfym och andra starkt
doftande produkter när du besöker kommunkontoret
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Lisbeth Lagerborg (L) eller Carina Olsson (C).
ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning
Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extraärenden.

ÄRENDE 3
Verksamheten informerar
Vård- och omsorgschef Malin Ruthström informerar:
1. Rapport/utvärdering MoveOn 13/6-17/8 2016. BILAGA
2. Evakueringsboende Fröstuna 2015-10-13 – 2016-04-15.
BILAGA
3. Händelser per händelsetyp 1/1-28/9 2016.
Händelsetyp: riskobservation, tillbud, olycksfall, färdolyckor,
arbetssjukdom, kvalitet, egendom/säkerhet, förbättringsförslag.
4. Besök av Anders Sköldunger kl. 10:00 som informerar om
trygghetsboende kontra ordinärt boende.
5. Sammanställning IT skyddsrond inom vård och omsorg, våren
2016. BILAGA.

ÄRENDE 4

2016-000107

Ekonomirapport 2016-09
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för omsorgsutskottets
verksamheter per september 2016.
Sammandrag av programmen 18, 32-38
Summa program omsorgsutskottets nettokostnad (tkr):
Bokfört september 2015:

165 773 tkr

Bokfört september 2016:

159 717 tkr

Budget 2016:

213 985 tkr

Avvikelse:

- 780 tkr
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2016-000296

Kommunens aktivitetsansvar för unga – omkostnadspeng och
organisation
Föreligger tjänsteutlåtande från enhetschef Bente Sandström daterat
2016-09-26.
Bakgrund:
Utbildning är en av de viktigaste delarna för ungdomars möjligheter att
kunna ta sig in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Att inte ha
en gymnasieutbildning skapar en stor risk att inte kunna ta eller få ett
jobb. Sverige har varje år ca 30 000 ungdomar som antingen avbryter
eller inte påbörjar gymnasieutbildning efter grundskolan. I Nordanstig
bedömer vi att siffran är ca 30 varje år. Troligen kommer siffran öka i
takt med att andelen nyanlända som inte är redo för att klara en
skolgång på ett nationellt program ökar.
Målgrupp:
Målgruppen utgörs av ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte
fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella
program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande
utbildning.
Omkostnadspeng:
För att motivera de unga att delta i aktivitet och för att täcka del av de
omkostnader som uppstår (t ex resor och lunch) föreslår vi att
Nordanstigs kommun inför en omkostnadspeng om 50 kr/individ och
dag de deltar i aktivitet anvisad av Arbetsmarknadsenheten. Ingen
ersättning betalas ut vid sjukdom, då det är extra kostnader i samband
med aktivitet som omkostnadspengen vilar på.
Ungdomar 16-24 år generellt:
Utökade statliga uppdrag så som Kommunala Aktivitetsansvaret,
överenskommelser inom ramen för DUA-Delegationen samt utökat
antal ensamkommande barn samt andra sent anlända kommunplacerade nyanlända barn som riskerar att inte klara skolgång kräver
utökade insatser från Arbetsmarknadsenheten. I dag hanterar
Arbetsmarknadsenheten det uppdraget inom ramen för projektmedel,
efter 2017 bör en ordinarie tjänst som ”ungdomshandläggare” tillskapas
på Arbetsmarknadsenheten vid sidan av dagens 2.0 arbetsmarknadshandläggare.
Förslag till beslut:
Att införa omkostnadspeng till individer som deltar i aktivitet arbetsmarknadsenheten anvisat till inom ramen för det kommunala
aktivitetsansvaret - KAA.
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Att betalningen ska kombineras med försörjningsstöd utan avdrag då
det tjänar sitt syfte i att motivera tillbaka till studier. Utbetalningen är
skattefri.
Att omkostnadsersättningen täcks inom Arbetsmarknadsenhetens ram
för resterande delen av 2016 och prioriteras i budget 2017 och
framöver.
Att se över organisationen på Arbetsmarknadsenheten med en
utökning 2018 för särskild tjänst som ”ungdomshandläggare” med
anledning av de ökade kraven på insatser för målgruppen unga 16-24
år.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar

ÄRENDE 6
Kvartalsrapport 2/2016 till IVO, ej verkställda beslut, SoL ÄO och
OF samt LSS OF
Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda eslut till
inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal.
Kvartalsrapport 2/2016 gällande
SoL (socialtjänstlagen), ÄO (äldreomsorg).
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) OF, omsorg
om personer med funktionsnedsättning.
Finns gynnade beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja = Två ärenden gällande LSS OF gällande korttidsvistelse
LSS § 9.6.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 2/2016 gällande ej verkställda beslut SoL
ÄO, SoL OF och LSS OF.
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2014-000506

Från Synskadades Riksförbund: Riktlinjer för att förbättra
möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättning
(Från ou 2014-11-26 § 106)
Ett uttalande har inkommit från Synskadades Riksförbund och dess
kongress 2014 gällande att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
För att åstadkomma mångfald och en bättre arbetsmarknad för
personer med olika funktionsnedsättningar är det också viktigt med ett
engagemang på högsta politiska nivå.
Synskadades Riksförbunds kongress i Sundsvall anser:
Att de kommuner, landsting och regioner som inte redan har det måste
anta politiskt beslutade riktlinjer för hur man ska arbeta för att förbättra
möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättningar.
Att dessa riktlinjer måste innehålla konkreta mål och en tydlig plan för
hur dessa mål ska nås och regelbundet utvärderas.
Att dessa riktlinjer måste ha FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt.
För att mer konkretisera vilka typer av mål, åtgärder och kriterier som
dessa riktlinjer bör innehålla hänvisar Synskadades Riksförbund till
Myndigheten för delaktighet samt till FN-konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
Omsorgsutskottets beslut blev 2014-11-26 § 106 att uppdra till
förvaltningen att utreda ärendet.

ÄRENDE 8

2013-000367

Temadag kring LSS och FN-konventionen
(Från KS 2014-01-16 § 25)
Förslaget om temadagen kommer från kommunala handikapprådet
som föreslår att en temadag kring LSS och FN-konventionen anordnas,
för alla berörda.
Omsorgsutskottets förslag till beslut blev enligt § 32/2013 att avslå
framställan då detta arrangemang kräver stora personella resurser att
genomföra i egen kommunal regi.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2013-11-28 § 252 där beslutet
blev att återremittera ärendet till omsorgsutskottet för vidare utredning.
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Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att se över möjligheten att samverka med andra
kommuner i en temadag kring LSS och FN-konventionen
(omsorgsutskottets protokoll § 54/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut blev 2014-01-16 § 25 att uppdra till
förvaltningen att se över möjligheten att samverka med andra
kommuner i en temadag kring LSS och FN-konventionen.

Ärende 9
Rapporter/information
1. Beslut från migrationsverket 2016-09-21: ersättning för
betydande extraordinära kostnader för evakueringsplatser,
Fröstuna tiden 1/1-15/4 2016 = 2 694 425 kr. (migrationsverkets
dnr: 733-2016-87950).
2. Från länsstyrelsen: Inbjudan till seminarium: Hur kan
Gävleborgs arbete mot våld i nära relationer förbättras?
22/11 08:30-12:00 i Gävle. Anmälan senast 15/11.
3. Från arbetsförmedlingen: arbetslöshetsstatistik augusti 2016.
4. Rapport från äldreomsorgsdagarna 13-14 okt (info: Åke Bertils
och Sigbritt Persson).
5. Från Migrationsverket 2016-09-22 dnr: 4.2.1-2016:136386:
Ny rutin för anmälan om behov av god man för barn utan
vårdnadshavare. Migrationsverket förändrar arbetssättet för barn
som söker asyl från och med 19 september 2016, vilket innebär
att kommunens arbete med gode män blir viktigt för att barnets
asylprocess kan komma igång.
Förändringarna innebär för kommunens del att:
- Det blir avgörande att överförmyndaren skyndsamt utser god
man samt bekräftar förordnandet av densamma till Migrationsverket.
- God man behöver bekräfta barnets ansökan till Migrationsverket så snabbt som möjligt.
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ÄRENDE 10
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-08-16 § 188:
Strategier för kommunstyrelsens mål 2016.

ÄRENDE 11
Information och övriga ärenden
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

