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Paragrafer

19-23

Underskrift

Utdragsbestyrkande

19-23

Beslutande

Pia Wårdsäter (S) ordförande
Gunnar Jansson (S)
Sara Rådbo (MP)
Lotta Carlberg (C)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Marlene Larsson (V)

Övriga
närvarande

Susanne Ivarsson, sekreterare
Randi Graungaard, verksamhetschef, IFO
Helena Carlsson, verksamhetschef, vård och
omsorg.
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§ 19
Rapportering av ej verkställda beslut

Beslut
Utskottet arbete och omsorg beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt O 002 allmänt
att godkänna enheten för processtöds rapport till inspektionen för vård och
omsorg.
Bakgrund
Kommunen är skyldig att anmäla till inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast
tre månader efter beslut.
Föreligger underlag från avseende rapportering per den 31 mars 2016 enligt
28 f§ LSS och 16 kap. 6 f§ SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
SoL och LSS.
LSS ej verkställda beslut:
Bostad med särskild service 2 st
Daglig verksamhet, rapporterat som avslutad utan att verkställas.
Kontaktperson 1 st
IFO:
Kontaktperson 2 st, rapporterade som verkställda.

_____________
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§ 20

Delgivningar
Beslut

Utskottet arbete och omsorg beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna

Bakgrund

Regionförbundet – tjänstemannaberedningen, TKL. Protokoll från mötet den
5 februari 2016 samt handlingar.
Ks. 2016.263
JO – beslut. En undersökning av socialnämnders handläggning av
överklaganden och verkställighet av domar i ärenden om försörjningsstöd
enligt socialtjänstlagen. Under hösten 2015 inspekterade JO fem
socialförvaltningar. Skärholmens stadsdelsnämnd, Kommunstyrelsen,
Tierps kommun, Socialnämnden, Håbo kommun, individ-och
familjenämnden, Västerås och socialnämnden i Västerås.

Ks. 2016.389
Synskadade riksförbund i Uppsala län. Inkommit en skrivelse från
synskadade riksförbund angående ledsagning- en rättighet för synskadade.

___________________
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§ 21
Socialchefsdagarna
Beslut

Utskottet arbete och omsorg beslutar
att anmäla högst tre personer till socialchefsdagarna samt
att inget arvode utgår men ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
resekostnad utgår.

Bakgrund

Socialchefsdagarna arrangeras i Karlstad 5-7 oktober 2016. Temat är
Innovationskraft i en föränderlig värld.

________________
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§ 22
Meddelanden
Beslut

Utskottet arbete och omsorg beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund

Ks 2016.157
Handl nr 2428
Kommuninvest har översänt beslut om överskottsutdelning från
Kommuninvest ekonomisk förening 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 2403
Landstinget i Uppsala län har skickat ett protokollsutdrag från
Kollektivtrafiknämnden § 38/2016 Redovisning av kommunsamråd
2015/2016.
Ks 2015.366
1.3.6
Landstinget i Uppsala län har skickat ett protokollsutdrag från Vårdstyrelsen
§ 53/2016 Utveckling av förstärkt hemsjukvård med mobila team.
Ks 2016.1
Handl nr 2446
Lantmäteriet har skickat information om ny lag och förordning om skydd
för geografisk information.
Ks 2016.262
18.1
Migrationsverket har översänt information om en ny anvisningsmodell för
ensamkommande barn.
Ks 2016.169
Handl nr 1858
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har skickat
förtydligande av rutiner samt justering av årsplanering för mottagande av
nyanlända för bosättning 2016.

forts.
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§ forts.
Ks 2016.277
1.6.3
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat
information om utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1 § lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Tierps kommun får 595 839 kr avseende år
2016.
Ks 2016.1
Handl nr 2113
Länsstyrelsen i Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Vattenfall Eldistribution till ingrepp
inom fornlämning Österlövsta 3:1 på fastigheten Hillebola 1:18, Tierps
kommun.
Ks 2016.306
1.6.4
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om bidrag till byggnadsvårdsåtgärder för Grekiska templet inom byggnadsminnet grekiska templet och
Engelska parken i Söderfors bruk, del av fastigheten Jörsön 9:1, Söderfors
socken, Tierps kommun.
Ks 2016.304
3.2.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om huvudled på väg 76 och 273.
Ks 2014.25
3.2.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om sänkt hastighet på väg 748,
Ullfors bruk, Tierps kommun.
Ks 2016.104
1.4.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om högsta tillåtna hastighet på
Tegelsmoravägen, Örbyhus, Tierps kommun.
Ks 2016.1
Handl nr 2404
Länsstyrelsen i Uppsala län kommer tillsammans med Myndigheten för
samhällskydd och beredskap (MSB) att genomföra en tillsynskampanj av
Sevesoverksamheter under april - maj 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 1833
Mälardalens vattenvårdsförbund har skickat en inbjudan till sin årsstämma
på Gripsholms värdshus den 10 maj 2016.
Ks 2016.225
1.4.2
Polisen har skickat en kopia på ett tillståndsbevis för Storstockholms vilt &
skadedjursgrupp gällande skyddsjakt och avskjutning av djur som bedöms
göra skada eller olägenhet för människors hälsa.

forts.
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§ forts.
Ks 2016.271
1.6.3
Socialstyrelsen har översänt ett beslut om statsbidrag till kommuner och
landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners situation. Tierps kommun har beviljats 55 000 kr för år 2016.
Ks 2013.524
3.2
Tierps kommun har översänt ett remissyttrande till Länsstyrelsen Uppsala
län angående ansökan om förbud mot tung trafik på väg 777 genom
Lövstabruk. Kommunen vidhåller sin tidigare ansökan i ärendet.
Ks 2016.377
1.6.3
Tierps kommun har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen i Uppsala län
om markåtkomstbidrag för kostnader i samband med bildande av det
kommunala naturreservatet Björns skärgård i Tierps kommun.

Cirkulär SKL
- 16:9 Överenskommelse nytt Avtal Räddningstjänstpersonal i Beredskap
-

16:11 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja
lika rättigheter och möjligheter, prop. 2015/16:135

-

16:12 Ändringar i LAS m.m.

-

16:13 Tolkning av regelverk rörande traineejobb, utbildningskontrakt
och extratjänster

-

16:14 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i
arbetslivet

-

16:15 Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 16 med
Svenska Kommunalarbetarförbundet

-

16:16 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016

-

16:17 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019

-

16:18 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016

-

16:21 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare
i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 16

-

16:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare
i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA

-

16:23 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt
bilagor till AB

-

16:24 Överenskommelse om PAN 16
forts.
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forts §

-

16:25 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i
arbetslivet. Ny upplaga. Ersätter cirkulär 16:14

-

16:26 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016

Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm

______________
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§ 23
Information från verksamheterna

Beslut
Utskottet arbete och omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Randi Graungaard verksamhetschef IFO.
- Arbetsmiljöverket gör en nationell satsning på att kartlägga
socialsekreteraranas arbetssituation och kommer även att besöka
IFO.
- Budgetprognos för 2016 visar på ett underskott för IFO på 4,3
mkr.
Helena Carlsson, verksamhetschef, vård och omsorg.
- Hemtjänsttimmarna har minskat under 2015 med cirka 8% och
har fortsatt att minska under första kvartalet 2016.
- Äldreomsorgen prognostiserar ett plus minus resultat för 2016.
2016.
- Två verksamhetsutvecklare har anställts och som börjar sina
anställningar juni 2016.
- Vård och omsorgscollege ansökan är färdig att lämnas in och
beräknas starta i höst.
- Från och med september öppnar sex närvårdsplatser i
geriatrikens lokaler på Tierps vårdcentrum.
- Boendeplanen för äldre – behovsanalysen är nu färdig, en
bomässa kommer att arrangeras till den 18 maj 2017.
Välfärdsteknologi kommer att samordnas med Älvkarleby
kommun.
- Semesterplaneringen pågår som föregående år är det brist på
sjuksköterskor men man ser även att det finns en brist på
utbildade undersköterskor.

_____________
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