NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 20 april 2011 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Information från förvaltningschef

4.

Ekonomirapport 2011-03. BILAGA
(investeringsredovisning kommer på mötet)

89/2011

5.

Budget 2011, balanspaket. BILAGA

416/2010

6.

Föreningsbidrag med social inriktning. BILAGA

7.

Utskick av nämndens handlingar

8.

Val till Gymnasieråd (1 ordinarie + 1 ersättare)

9.

Inrättande av Fixartjänst i Nordanstig

10.

Ansökan: Prestationsersättning för införande av
lokala värdighetsgarantier

11.

Ny version av vårdtyngdsmätning

12.

Förhöjd grundbemanning på särskilda boenden,
Bergesta

53/2011

13.

Svar till Socialstyrelsen gällande
verksamhetstillsyn på IFO. BILAGA

77/2011

14.

Riktlinjer för ansökan ur sociala fonder

15.

Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 46/2011
BILAGA

16.

Förändring av IV-programmets utbud

17.

Arvode och omkostnadsersättningar för
uppdragstagare för ensamkommande flyktingbarn
BILAGA

18.

Organisationsmodell för ny regional
kollektivtrafikmyndighet. BILAGA

19.

Rapporter/information

20.

Delegeringsbeslut

21.

Delgivningar

22.

Kurser/konferenser

23.

Information och övriga ärenden

Har du frågor kring handlingarna meddela Ulla Britt Hånell
tfn: 0652 – 36 233 eller e-post: ulla-britt.hanell@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Åke Bertils (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Emmeli Jonsson (C).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning
Omsorgs- och lärandenämnden godkänner dagordningen med
eventuella förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Information från förvaltningschef
Tf förvaltningschef Karin Bohlin informerar:
1. Ny förvaltningschef: Tommy Staaf.
2. LOV-hemtjänst och LASS-personlig assistans (privata
entreprenörer): hur fungerar det i dagsläget?
3. TV-spel och dataspel på särskilda boenden i kommunen.

ÄRENDE 4

89/2011

Ekonomirapport 2011-03 samt investeringsredovisning
Förvaltningsekonomerna redogör för den ekonomiska ställningen för
omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2011-03:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört mars 2010:

57 960

Bokfört mars 2011:

61 239

Budget 2011:
Avvikelse budget:

284 125
- 873
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OBS! Investeringarna redovisas på nämndsmötet 20 april.
Information gällande nämndens politiska verksamhet per 2011-03:
Redovisat mars 2011

190,1 tkr (förbrukat 31%. Riktpunkt 25%)

Budget 2011:

623 tkr

ÄRENDE 5

416/2010

Budget 2011, balanspaket
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-03-10 § 72
med beslut att OL-nämnden ska minska nettobudgetramen 2011 med
7 950 tkr. Uppdras till OL-nämnden att vidta omedelbara åtgärder för
att uppnå den nya budgetramen samt att åtgärdernas konsekvenser
ska presenteras på kommunstyrelsens möte 7 april avseende
Måluppfyllelse, Kvalitet och Arbetsmiljö.

ÄRENDE 6
Föreningsbidrag med social inriktning
Nämnden har 55 000 kr att fördela i budget 2011.
Nedanstående riktlinjer för föreningsbidraget antogs av nämnden
2005-11-09 § 131:
Organisationer som arbetar med stöd som riktas till nedanstående
grupper kan bli aktuella för föreningsstöd:


Äldre- och handikappade



Missbrukare



Barn- och ungdomar



Personer med destruktiva livsstilar, droger och utanförskap



Hemlösa



Jourverksamhet för kvinnor som utsätts för våld



Mansjourer



Brottsofferjourer
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Inriktningen på organisationernas arbete ska syfta till att bryta isolering,
stödja nykterhet och drogfrihet och skapa aktiviteter för gemenskap.
Följande föreningar har ansökt om bidrag 2011:
Förening:

Ansöker om summa:

1. Handikappades Lokala
Samarbetskommitté (HLS)

25 000 kr

2. Hudiksvall-Nordanstigs
Afasiförening

2 000 – 3 000 kr

3. Bergsjö-Hassela Röda Korskrets 40 000 kr
4. Strömfacklan

15 000 kr

ÄRENDE 7
Utskick av nämndens handlingar
Nämnden har tidigare (OL § 51/2009) beslutat att handlingar till
nämnden skall sändas till ledamöter och andra mottagare i lämplig
digital form.
Önskemål har nu framkommit om pappersexpediering av kallelser och
protokoll.

ÄRENDE 8
Val till Gymnasieråd
Nämnden har att utse en ordinarie ledamot + en ersättare.
(info: Gymnasierådets nästa möte = 22 juni 08:30)

ÄRENDE 9
Inrättande av Fixartjänst i Nordanstig
Föreligger protokollsutdrag från Kommunala pensionärsrådet
2011-03-10 § 5 där man beslutat hemställa hos OL-nämnden att inrätta
Fixartjänst i Nordanstig.
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Frågan är tidigare behandlad i OL-nämnden 2010-03-24 § 44 och
skickades då vidare till kommunens arbetsmarknadsavdelning med
frågan om det kunde vara något för eventuella sysselsättningsmöjligheter där.
Arbetsmarknadsavdelningen/Bente Sandström svarade skriftligen
pensionärsrådet 2010-06-04.

ÄRENDE 10
Ansökan: Prestationsersättning för införande av lokala
värdighetsgarantier
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Kia Zacco daterat
2011-04-05:
För att utveckla verksamheterna och kompetenshöja personalen inom
äldreomsorgen finns möjlighet att ansöka om prestationsersättning till
kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011.
Stimulansbidraget är uppdelat i två tillfällen.
Vid det första ansökningstillfället kan kommunen ansöka om ett fast
bidrag på 100 000 kronor, som ska användas till att förbereda
införandet av lokala värdighetsgarantier.
Vid det andra ansökningstillfället kan kommunen ansöka om ett fast
bidrag som är fördelat efter befolkningen 75 år och äldre. För att ta del
av medlen i den andra sökomgången ska kommunen skicka en plan för
hur kommunen utifrån bland annat Socialstyrelsens vägledning ska
arbeta med sina lokala värdighetsgarantier och hur dessa ska
genomföras.
Förslag till beslut:
Att ansöka om stimulansmedel för att förbereda införandet av lokal
värdighetsgaranti.

ÄRENDE 11
Ny version av vårdtyngdsmätning
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Kia Zacco daterat
2011-04-05:
Inom våra särskilda boenden är vårdtyngden olika beroende på vilka
brukare som bor där. För att kunna mäta vårdtyngden finns olika
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mätinstrument, PWC har tagit fram en form av vårdtyngdsmätning.
I Nordanstigs Kommun använder vi sedan 2004 den äldre versionen av
vårdtyngdsmätning.
PWC har utifrån önskemål från kunderna tagit fram en reviderad form
av mätning.
Den 5 april 2011 fick alla enhetschefer och verksamhetschefer inom
äldreomsorgen information om de nya parametrarna.
Den nya mätningen omfattar fler omvårdnadsbehov vilket medför en
mer korrekt bild av vårdtyngden.
Kostnaden för den versionen är en engångssumma på mellan 75 000 100 000 kronor.
Förslag till beslut:
Att äldreomsorgen införskaffar den nya versionen av vårdtyngdsmätning.

ÄRENDE 12

53/2011

Förhöjd grundbemanning på särskilda boenden, Bergesta
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Kia Zacco daterat
2011-04-08:
I kommunen har vi förhöjd grundbemanning på Sörgården som ett
försök under tiden 100901-110831.
Hittills har det har visat sig falla väl ut.
Kontinuiteten av personal har ökat vilket är positivt för brukarna samt
en betydande minskning av korttidsfrånvaron.
Förslag till beslut:
Att utöka försöket med ytterligare ett boende, Bergesta, för tiden
110501-111031

ÄRENDE 13

77/2011

Svar till Socialstyrelsen gällande verksamhetstillsyn på IFO
Socialstyrelsens dnr: 9.1-6498/2010.
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Ärende: Verksamhetstillsyn på initiativ av Socialstyrelsen rörande
handläggning av barnavårdsärenden i Nordanstigs kommun.
Socialstyrelsen inspekterade individ- och familjeomsorgens arbete med
barn- och familj i Nordanstig den 13-15 april 2010.
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2011-03-16 § 65.
Föreligger förslag till svar till Socialstyrelsen daterat 2011-03-17.

ÄRENDE 14
Riktlinjer för ansökan ur sociala fonder
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg daterat
2011-03-17.
Ansökningar inkommer till förvaltningen till olika sociala fonder, utspritt
under året.
För att en rättvis fördelning utifrån ansökningarna ska kunna ske
önskar förvaltningen att utbetalningar ut de olika fonderna ska ske vid
två tillfällen under året, förslagsvis juni och december med 30 april och
31 oktober som sista ansökningsdatum.
Den totala utdelningen som kan ske ur de olika fonderna är för år 2011
totalt 7 821 kronor.
Förslag till beslut:
Att nämnden antar förslaget att endast göra utbetalningar ur fonderna
vid två tillfällen per år = juni och december och med sista
ansökningsdatum 30 april och 31 oktober.

ÄRENDE 15

46/2011

Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända i kraft.
Med förändrad och förtydligad ansvarsfördelning mellan myndigheter
och kommuner, ökat egenansvar och valfrihet för individen och en ny
aktör – etableringslotsen – ska nyanlända ges bättre förutsättningar att
så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin
egen försörjning.
Lagen ger Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för
etableringsinsatserna.
Beslut om fördelning mellan olika kommunala verksamheter fordras.
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Utbildnings- och kulturnämnden föreslås besluta (enligt tidigare
tjänsteutlåtande från verksamhetscheferna Ronny Spångberg och Eva
Fors daterat 2010-12-20)
Att särskilda introduktionsinsatser för skola m.m. avropas ur en pott
som verksamhetschefer för skola samt invandrarenheten förfogar över
samt att föreslå kommunstyrelsen
Att fördela schablonersättningen för de som omfattas av lag (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt alternativ
2 i bilaga 2.

ÄRENDE 16
Förändring av IV-programmets utbud
Information: rektor Anna-Lena Sjölander efter kl. 15:00

ÄRENDE 17
Arvode och omkostnadsersättningar för uppdragstagare för
ensamkommande flyktingbarn
Föreligger tjänsteutlåtande från socialsekreterare Laila Eriksson
2011-04-08.
I cirkulär från SKL framkommer att ställföreträdaren har rätt till skäligt
arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som är skäligen
påkallade för uppdragets fullgörande. I cirkuläret jämställs uppdraget
god man, förvaltare, förordnad förmyndare och särskilt förordnad
vårdnadshavare. Man säger att uppdragen är till stor del ideella
uppdrag och därför inte kan ersättas med arvode jämställt med lön.
Samtidigt vill man ha kompetenta ställföreträdare varför ersättningen
inte bör sättas för lågt.
I cirkuläret har man delat upp ersättningen efter tre olika kategorier
inom de olika områdena som ingår i uppdraget.
”Bevaka rätt” ska enligt cirkuläret ersättas med kr/tim.
Vad gäller ”Förvalta egendom” ersätts detta enligt cirkuläret med
procent av basbeloppet.
”Sörja för person” anser man ska ingå i de två övriga uppdragen.
Förslag till beslut:
1. Att nämnden beslutar att ersättning till särskilt förordnade
vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn ska utbetalas enligt
följande:

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2011-04-13

10 (13)

Uppdrag i nivå 1, 1-10 timmar, ska anses som ringa
Uppdrag i nivå 2, 11-20 timmar, ska anses som normal
Uppdrag i nivå 3, 21-300 timmar, ska anses som betydande
uppdragsarbete.
Arvode

Omkostnad

Nivå 1

1 400 kr

300 kr

Nivå 2

2 800 kr

500 kr

Nivå 3

4 200 kr

700 kr

Arvodes- och omkostnadsersättning regleras i samband med
omprövning var sjätte månad. Restid ska ingå i omkostnadsersättningen, medan reseersättning inte ska ingå i omkostnadsersättningen. Reseersättning ska utgå med 18,50 kr/mil.
2. Att nämnden beslutar att delegera beslutsrätten enligt följande:
Beslut enligt nivå 1 och 2 fattas av socialsekreterare.
Beslut enligt nivå 3 fattas av arbetsledare.
Kostnader för uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare ska
återsökas hos Migrationsverket.

ÄRENDE 18
Organisationsmodell för ny regional kollektivtrafikmyndighet
Ny kollektivtrafiklag kommer att gälla från 2012-01-01 som innebär ett
förändrat synsätt på kollektivtrafiken. All allmän kollektivtrafik planeras i
ett regionalt perspektiv och benämns regional kollektivtrafik.
Kommersiell trafik möjliggörs och målet är att fördubbla resandet med
kollektivtrafiken till 2020 och på sikt även öka det kollektiva resandets
andel av det totala resandet.
En regional kollektivtrafikmyndighet skall inrättas i en politiskt styrd
organisation pga de ökade kraven på beslutsprocessen och möjlighet
att kunna överklaga besluten.
En tjänstemannagrupp utsågs 2010-12-01 med företrädare från
kommunerna, Region Gävleborg och Landstinget.
Förslag till beslut
Tjänstemannagruppen föreslår regionstyrelsen besluta
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Att rekommendera sina medlemmar att fatta beslut om att ny Regional
Kollektivtrafikmyndighet inrättas i Landstinget Gävleborg från och med
1 januari 2012. Detta innebär att landstinget övertar kostnadsansvaret
och skatteväxling genomförs, från kommunerna till landstinget baserat
på kostnadsprognosen för 2011,
Att uppdra till politisk styrgrupp att lämna ett förslag till samrådsmodell
samt villkor för tillköp. Dessa förslag skall föreläggas regionstyrelsen
för inriktningsbeslut vid sammanträdet 15 april 2011.

ÄRENDE 19
Rapporter/information
1. Info Gunilla Woxlin kl. 13:00: rapport demensteamet.
2. Uppföljning av nämndsbeslut (info: Ulla Britt Hånell).
3. Verksamhetsberättelse 2010 från Kvinnojouren Vändpunkten,
Hudiksvall.
4. Info från möte i Hassela 28-29 mars (info: Åke Bertils (S).
5. Tidskriften KOM (kommunikation mellan vuxenutbildare) nr
1/2011.
6. Enkät skickas ut till 252 brukare av hemtjänst. Äldre- och
handikappomsorgen vill undersöka hur trygga brukare av
hemtjänst är i sitt boende. Enkätsvar senast 26 april.
7. Rikstrafikens årsredovisning för 2010.
8. Boken ”Ensamkommande barns rätt”, en vägledning för den
gode mannen, kommunen m.fl.
9. Vård- och omsorgscollege möte11/4 (info: Anders Engström (S).
10. Möte 5/4 i Gävle ang samverkansmodell inom regional
kollektivtrafik (info: Åke Bertils (S).
11. Bo bra på äldre dar: projektet beviljats 950 tkr.
12. Samverkan med frivilliga organisationer (dnr: 409/2010).
Uppdraget/avtalet behöver förtydligas. Röda korset nationellt
och Svenska kyrkan (ev stiftet) är intresserade att vara med. Ev.
möte vecka 15. Work shop på Bergsjögården på gång.
13. Familjecentral (info: Eva Fors).
14. Studiebesök ute i verksamheterna (bussrundtur).
Förslag: torsdag 5 maj.
15. Protokollsutdrag från Kommunala handikapprådet 2010-03-03
§ 6: pensionärsrådet önskar bli inbjudna till ett OL-nämndsmöte
för att få information om hur handikappomsorgen kommer att se
ut i framtiden.
16. Cirkulär 11:13 från SKL: Begäran om biträde av polis enligt
lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk
vård.
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17. Från Assistansförmedlingen.se: kostnadsfri tjänst för brukare
och anhöriga som vill ha hjälp att hitta rätt assistansbolag.
18. Nationella riktlinjer för arbete mot prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Finns att hämta på nätet.
19. Från Arbetsförmedlingen: Arbetslöshetsstatistik mars 2011.
20. Från Socialstyrelsen 2011-04-01 dnr: 9.5.1-10225/2010:
Dröjsmål med verkställighet av beslut om bistånd enligt SoL
(2001:453) gällande beviljad insats kontaktperson.
Socialstyrelsens bedömning: Beslut om bistånd fattades för mer
än två år sedan varför det inte finns förutsättning för ansökan om
särskild avgift enligt 16 kap 6 e § SoL.
21. Minnesanteckningar från Nätverk Närvårds möte 2011-03-25
med besluten att ställa sig bakom det reviderade
policydokumentet ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet
med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg” samt att tillse att policydokumentet blir föremål
för beslut i respektive kommun- och landstingsfullmäktige.

ÄRENDE 20
Delegeringsbeslut
1. Avtal med Rengsjö Vårdcenter AB, Källgården för HVB-boende
för brukare inom handikappomsorgen. Undertecknat av
verksamhetschef Kia Zacco 2011-03-07.
2. Samverkansavtal avseende verksamhetsförlagd utbildning
mellan Nordanstigs kommun och Högskolan i Gävle tiden 201101-01 – 2013-12-31. Undertecknat av verksamhetschef Ronny
Spångberg 2011-04-04.
3. Myndighetsutskottets protokoll 2011-04-06 §§ 31-42.
4. Avtal avseende kundval enligt LOV med Addera Omsorg i
Nordanstig AB, Hudiksvall för tiden 2011-04-01 – 2011-12-31.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2011-03-21.
5. Avtal avseende kundval enligt LOV med CORAB Assistans AB,
Gnarp för tiden 2011-04-01 – 2011-12-31.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2011-03-21.
6. Avtal avseende kundval enligt LOV med ML Omsorgsspecialisten AB, Harmånger för tiden 2011-04-01 – 2011-12-31.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2011-03-21.
7. Avtal mellan Trygg Vård i Mellanfjärden AB och Nordanstigs
kommun. Uppdrag: Nordanstigs kommun åtar sig att utföra
sjukskötersketjänster via nattpattrullen 5 tim/månad på
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Katrinebergsgården i Mellanfjärden.
Avtalstid 2011-04-01—2011-06-30.
Undertecknat av verksamhetschef Kia Zacco 2011-04-05

ÄRENDE 21
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-03-10 § 72:
Uppföljning och anpassning i budget 2011 (balanspaket:
för OL = 7 950 tkr). Åtgärderna presenterades på ks-mötet 7
april.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-03-10 § 69:
Granskning av IFO:s verksamhet. Beslut: Lämna rapport över
vidtagna åtgärder på KS sammanträde 8 september.
3. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2011-03-10.
4. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2011-03-03.

ÄRENDE 22
Kurser/konferenser
1. Från Region Gävleborg: Förtroendevalda och arbetsgivarrollen,
30 maj i Gävle.
2. Från Region Gävleborg: Länskonferens – sammanhållen
hemvård i Gävleborg, 17 juni i Gävle.
3. SNAC-konferens 28 april i Stockholm (myndighetsutskottets
beslut 6/4 att ej skicka deltagare, utan i stället bjuda in Wimo till
ett OL-nämndsmöte)

ÄRENDE 23
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.

