NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 18 maj 2011 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Ekonomirapport 2011-04. BILAGA

5.

OL-nämndens taxor och avgifter 2011
(OL § 193/2010)

6.

Budget 2011, balanspaket. BILAGA

7.

Budget 2012

8.

Taxor och avgifter för tillsyn av tobak, läkemedel
och alkoholserveringstillstånd (OL § 37/2011)
BILAGA

9.

Riktlinjer för biståndsbedömning. BILAGA

10.

Revidering av arbets- och delegationsordning för
OL-nämnden. BILAGA

56/2011

11.

Nya gymnasieskolan – Gy 11 (OL § 82/2011)
BILAGA

140/2011

12.

Uppföljning, ledning och styrning, IFO. Uppföljning
från PWC
(OL § 26/2011 samt info OL 2011-03-16 § 66)

610/2010

13.

Analys av det ökade ekonomiska biståndet, IFO
BILAGA

14.

Livsmedelsupphandling med miljöprofil och
stimulans av lokalt näringsliv (OL § 39/2011)

89/2011

416/2010

457/2010

57/2011

15.

Omvårdnadsstipendiater 2011

16.

Samverkan med frivilliga organisationer
(OL § 44/2011 och § 178/2010). BILAGOR

17.

Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 46/2011
BILAGA

18.

Arvode och omkostnadsersättningar för
uppdragstagare för ensamkommande flyktingbarn

19.

Inrättande av Fixartjänst i Nordanstig
(OL § 78/2011). BILAGA

20.

Rapporter/information. BILAGA: alt. driftsformer

21.

Delegeringsbeslut

22.

Delgivningar

23.

Kurser/konferenser

24.

Information och övriga ärenden

25.

Köp av plats, daglig verksamhet i annan kommun

409/2010

153/2011

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
Förvaltningschefen informerar
Tf förvaltningschef Karin Bohlin informerar:

ÄRENDE 4

89/2011

Ekonomirapport 2011-04
Förvaltningsekonomerna redogör för den ekonomiska ställningen för
omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2011-04:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört april 2010:
Bokfört april 2011:
Budget 2011:

284 125

Avvikelse budget:

ÄRENDE 5
OL-nämndens taxor och avgifter 2011
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte enligt § 193/2010.
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Ekonomikontoret har tagit fram underlag gällande 2011 års taxor och
avgifter inom OL-nämndens verksamhetsområde.
Taxor och avgifter finns inom följande verksamheter:
Verksamhet:

Budget 2011:

IFO:
Tillsynsavgifter
Egenavgifter för föräldrar med placerade barn

246
0

Gymnasiet:
Matkostnader gymnasiesärelever
Hyreskostnader gymnasiesärelever

80
80

Vuxenutbildning:
Cateteriaintäkter

283

Äldreomsorg:
Serviceavgift
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsmat, ensamstående
Förbrukningsmat, par
Trygghetslarm

1 864 max 1 712 kr
465
300 kr
405 kr
120
162 kr

Hyresintäkter

7 363

Omsorg om funktionshindrade:
Hyresintäkter
Försäljningsintäkter

763
10

Bidrag och avgifter ”fd” verksamhetsstöd:
Motorvärmaravgift OL
Kost och städ:
Matabonnemang särskilt boende
Matdistribution
eller om man tar 2 matlådor samma dag
Daglig verksamhet samma kostnad.

58
2 700 kr/månad
45 kr/matlåda
= 80 kr.

Handikappomsorg daglig verksamhet = 45 kr/dag.
Lunch övriga gäster på SÄBO
75 kr
Häfte om 10 biljetter
700 kr
Äldre pensionärer (externa) köper häfte om 10 biljetter för 550 kr.
Elever från andra kommuner (gymnasium)
Elever från högskola

36 kr
75 kr
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416/2010

Budget 2011, balanspaket
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte § 74/2011.
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-03-10 § 72
med beslut att OL-nämnden ska minska nettobudgetramen 2011 med
7 950 tkr.
Nämndspresidiet lämnade ett första åtgärdsförslag till kommunstyrelsen den 7 april på hur besparingarna i 2011 års budget ska
fördelas.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev enligt § 74/2011 att
uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med åtgärdsförslag i
budget 2011.

ÄRENDE 7
Budget 2012
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsens budgetutskott
2011-04-27 § 2 med beslut att uppdra till nämnden att lämna
konsekvensbeskrivning för verksamheterna utifrån preliminära
budgetramar frö 2012:
Kommunstyrelsen:

39 375 tkr

UK-nämnden:

122 500 tkr

OL-nämnden:

275 625 tkr

Konsekvensbeskrivningarna redovisas på kommunstyrelsens
budgetutskotts nästa sammanträde 23 maj 2011.

ÄRENDE 8

457/2010

Taxor och avgifter för tillsyn av tobak, läkemedel och
alkoholserveringstillstånd
Bakgrund:
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2010-09-22 § 131 samt
2011-02-16 § 37.
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Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-14
§ 156 med beslut att återremittera ärendet till OL-nämnden för översyn
av kostnader samt möjligheter till samverkan.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev enligt § 37/2011 att
återremittera ärendet till förvaltningen för kompletterande
handläggning.
Föreligger tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare Lennart Diamant
daterat 2011-05-11 med förslag till beslut:
nämnden föreslås att till kommunfullmäktige lämna detta förslag:
Avgifterna vid ansökningar om serveringstillstånd och andra
administrativa ärenden enligt alkohollagen, samt tillsynsavgifter enligt
alkohollagen och tobakslagen höjs från 2011-07-01 enligt förslag
2011-05-11.
Att tillfälliga tillstånd till allmänheten med fler datum endast kan gälla
under kalenderår.
Att kontrollavgift samt timtaxa vid kontrollbesök införs från och med
2011-07-01 enligt förslag 2011-05-11 enligt lagen om försäljning av
vissa receptfria läkemedel.
Att omsorgs- och lärandenämnden bemyndigas att från och med 2012
årligen revidera taxan utifrån Statistiska centralbyråns konsumentprisindex avrundat uppåt till jämnt tiotal.
Basmånad skall vara oktober 2011.

ÄRENDE 9
Riktlinjer för biståndsbedömning
Föreligger förslag till riktlinjer för behovsbedömning och verkställighet
inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Beslut och
verkställighet enligt socialtjänsten (SoL) och lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Tjänsteutlåtande från tf förvaltningschef Karin Bohlin daterat
2011-05-10 med förslag till beslut att anta de riktlinjer som arbetats
fram inom biståndsenheten.
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56/2011

Revidering av arbets- och delegationsordning för OL-nämnden
Nämndens arbets- och delegationsordning behöver revideras med
anledning av de nya riktlinjerna för behovsbedömning och
verkställighet inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Beslut
och verkställighet enligt socialtjänsten (SoL) och lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).

ÄRENDE 11

140/2011

Nya gymnasieskolan – Gy 11
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte enligt § 82/2011.
De viktigaste förändringarna från höstterminen 2011 är:


18 nya nationella program införs, yrkesprogram som ska
förbereda eleverna bättre inför yrkeslivet och högskoleförberedande program som ska leda till en bättre förberedelse
inför högskolestudier.



2 nya typer av examen införs: Eleverna kan få en yrkesexamen
eller en högskoleförberedande examen.



Ämnesplaner ersätter dagens kursplaner.
En ny betygsskala införs med beteckningarna A-F.



Ändrade behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella
program. För att vara behörig att söka till högskoleförberedande
program krävs godkända betyg i 12 grundskoleämnen och för att
vara behörig till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i 5
ämnen.



5 nya introduktionsprogram är utformade för elever som är
obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan.
De ersätter det nuvarande individuella programmet.

Föreligger tjänsteutlåtande från rektor Anna-Lena Sjölander daterat
2011-05-10 med förslag till beslut:
Att kommunen from hösten 2011 ska driva 3 av 5 inriktningar av nya
gymnasieskolans Introduktionsprogram i eget regi, inom det nuvarande
Iv-programmet samt godkänna förslag på syfte och innehåll inom
dessa program.
Att erbjuda kommunens gymnasieungdomar utbildningsplatser på de 2
övriga programinriktningar inom Introduktionsprogrammet, i samarbete
med andra gymnasieskolor.
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610/2010

Uppföljning, ledning och styrning, IFO. Uppföljning från PWC
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten enligt § 26/2011 samt
§ 66/2011.
Bakgrund:
Uppföljning av IFO-granskning har inkommit från PWC.
Nämnden har att lämna kommentarer beträffande en uppföljning av
revisorernas IFO-granskning 2009. Revisorerna vill ha kommentarer till
uppföljningens iakttagelser, reflektioner och bedömningar senast
15 mars. OBS! Anstånd med svarstid till efter nämndens möte 18 maj.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ronny Spångberg
daterat 2011-05-10:
Under 2009 genomförde PWC en granskning av IFO. 2010 gjorde
sedan PWC en uppföljning av denna granskning. Innan rapporten från
denna uppföljning levererats hade ytterligare en granskning beställts
och genomförts. Det som kan konstateras är att samtliga granskningar
kommit till likartade resultat nämligen att det finns mycket att önska när
det gäller hela styrnings- och ledningskedjan.
Förslag till beslut
Att avge följande svar till revisionen:
Sedan kommunen tagit del av båda de granskningar PWC gjort har ett
förändringsarbete inletts i syfte att förbättra och förtydliga hela
styrnings- och ledningskedjan. I detta förändringarbete som omfattar
allt ifrån målformulering av så kallade SMARTA mål, via en revision av
befintlig delegationsordning till konkreta rutiner och arbetsprocesser i
verksamheten, har kommunen engagerat ett processtöd från PWC.
Arbetet har inletts under våren 2011 och beräknas vara avslutat till
årsskiftet 2011-12. Under våren gjordes också en personalförstärkning
dels för att underlätta och snabba på införandet av verksamhetsstödet
Procapita, dels för att korta ned de ibland alldeles för långa
utredningstiderna.
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ÄRENDE 13
Analys av det ökade ekonomiska biståndet, IFO
Utbetalda ekonomiska bistånd:
Oktober 2010

= 482 399 kronor

November 2010

= 684 637 kronor

December 2010

= 693 829 kronor

Januari 2011

= 545 273 kronor

Februari 2011

= 695 014 kronor

Mars 2011

= 710 333 kronor

Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg daterat
2011-05-10.

ÄRENDE 14

57/2011

Livsmedelsupphandling med miljöprofil och stimulans av lokalt
näringsliv
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte enligt § 39/2011.
Bakgrund:
Hälsingekommunerna har i samarbete med Inköp Gävleborg
gemensamt arbetat fram en slutrapport som ligger till grund för politiskt
ställningstagande för framtida livsmedelsupphandlingar.
Uppdraget för arbetet har varit:
Att via ett upphandlingsdokument få en långsiktig och stabil förändring
med miljöprofil och stimulans av det lokala näringslivet för att skapa
förutsättningar för mer lokalproducerade och mer ekologiska och
GMO-fria livsmedel i den kommunala storhushållssektorn.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev enligt § 39/2011 att
skicka slutrapporten för framtida livsmedelsupphandlingar på remiss till
utbildnings- och kulturnämnden, näringslivsenheten samt
kommunstyrelsen.
Eventuella synpunkter lämnas till omsorgs- och lärandenämnden.
Remisstiden gick ut 30 april.
Utbildnings- och kulturnämnden har i protokollsutdrag från 2011-03-14
§ 26 meddelat att de avstår från att lämna yttrande i frågan.
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E-postmeddelande 2011-05-09: Näringslivskontoret har inga
synpunkter i ärendet.
Kommunstyrelsen har inte meddelat sig i ärendet.

ÄRENDE 15
Omvårdnadsstipendiater 2011
Omsorgs- och lärandenämnden har att utse 2011 års stipendiater.
Följande riktlinjer gäller:
1. Förvaltningen, tillsammans med aktuella skolor, får föreslå
stipendiater, för beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Stipendiet ska avse elever, skrivna i Nordanstigs kommun, från
gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.
3. Stipendium tilldelas två avgångselever.
4. Stipendiesumman är 3.000 kronor per elev + diplom.
5. Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till
stipendium:


Är en god representant för vård- och omsorgsyrket



Är en god representant för utbildningen



Uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens



Har en hög social kompetens



Är en bra kamrat



Erhållit fullständigt slutbetyg

ÄRENDE 16

409/2010

Samverkan med frivilliga organisationer
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte enligt § 178/2010 samt
§ 44/2011.
Bakgrund:
Röda Korset i Bergsjö-Hassela önskar få samverkansavtal med
Nordanstigs kommun inom det sociala området.
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Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev enligt § 178/2010 att
uppdra till ledningsgruppen att, förvaltningsövergripande, utreda
ärendet. Utredning genomförd av utredare Carina Nilsson daterad
2011-01-28.

ÄRENDE 17

46/2011

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetscheferna Ronny
Spångberg och Eva Fors daterat 2010-12-20.
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.
Förslag till beslut:
Omsorgs- och lärandenämnden föreslås besluta
Att utbetalning av försörjningsstöd – Flyktingersättning – förordnas till
invandrarenheten och utbetalas enligt riksnormen och de riktlinjer som
OL-nämnden fastlagt för ekonomiskt bistånd 2011.
Att ansvarig för SFI också ansvarar för samhällsorientering.
Att i övrigt ansvarar invandrarenheten för tillämningen av lagen som
inte är särskilt angivet i till annan instans.
Omsorgs- och lärandenämnden samt utbildnings- och kulturnämnden
föreslår kommunstyrelsen besluta:
Att fördela schablonersättningen för de som omfattas av Lag
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
enligt alternativ 2 i bilaga 2.
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ÄRENDE 18
Arvode och omkostnadsersättningar för uppdragstagare som
särskilt förordnade vårdnadshavare (FB 6 kap 8 a och 9 §§) för
ensamkommande flyktingbarn
Föreligger tjänsteutlåtande från socialsekreterare Laila Eriksson daterat
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 uppdragen
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:
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.

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2011-05-11

13 (17)

Kostnader för uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare ska
återsökas hos Migrationsverket.

ÄRENDE 19

153/2011

Inrättande av Fixartjänst i Nordanstig
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte enligt § 78/2011.
Föreligger protokollsutdrag från Kommunala pensionärsrådet
2011-03-10 § 5 där man beslutat hemställa hos OL-nämnden att inrätta
Fixartjänst i Nordanstig.
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.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2011-04-18 att:
Remittera ärendet till arbetsmarknadsavdelningen för utarbetande av
förslag på hur tjänsten skulle kunna utföras inom kommunens egen
verksamhet, till exempel via OSA-platser etc.
Föreligger tjänsteutlåtande från arbetsmarknads- och integrationsansvariga Bente Sandström daterat 2011-05-05 med följande
synpunkt:
Verksamheten anser att en fixartjänst inte ska utföras av personer i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De platserna är till för individens
rehabilitering, återgång till arbetsmarknaden eller andra insatser för att
motverka arbetslöshet. En fixartjänst är att betrakta som en ordinarie
verksamhet och skall bemannas som sådan i det fall det inrättas i
kommunen.
Verksamheten anser att det är viktigt att denna typ av verksamhet
utförs av personer som är anställda i kommunen, har utbildning och
god insikt i att jobba och vistas proffessionellt i enskilda personers
hem. För att den som beställer en kommunal fixartjänst ska kunna
känna sig trygg i sitt hem och med sina ägodelar bör det vara en
organiserad verksamhet.
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ÄRENDE 20
Rapporter/information
1. Information av BRÅ- och folkhälsosamordnare Christin
Hübenette kl. 11:30-12:00.
2. Kultur- och fritidsvaneundersökning 2011 klar (UK-nämndens
beställning).
3. Alternativa driftsformer (info: Susan Bokestig).
4. Skrivelse från SSR daterad 2011-04-21 gällande tillsättande av
förvaltningschef.
5. Beslut från Hjälpmedelsinstitutet 2011-04-27: Beviljat stöd till
förstudie från regeringsprogrammet Bo bra på äldre dar = 950
tkr för tiden maj 2011 och ska vara slutfört och redovisat senast
16 april 2012.
6. Från Datainspektionen 2011-04-12: Info om Datainspektionens
projekt avseende utökat informationsutbyte. 2009-01-01 trädde
ett antal lagändringar i kraft som möjliggör ett utökat elektroniskt
informationsutbyte mellan myndigheter, huvudsakligen genom
s.k. direktåtkomst (se prop. 2007/08:160).
7. Missiv från Länsstyrelsen 2011-04-26: Ersättning för att skapa
beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla
samverkan enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar.
8. Beslut från Skolinspektionen daterat 2011-05-03, dnr:
37-2010:3098: Överföring av gymnasieutbildning vid den
fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Sundsvall. Har rätt
till bidrag för vissa program.
9. Beslut från Skolinspektionen daterat 2011-05-03, dnr:
37-2010:3680: Överföring av gymnasieutbildning vid den
fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Sundsvall. Har rätt
till bidrag för vissa program.
10. Rundtur i kommunen 5 maj med besök ute i olika verksamheter
som OL-nämnden ansvarar. (info: Åke Bertils (S).
11. Från Socialstyrelsen 2011-04-28 dnr: 5.4-6452/2011:
Information om statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet.
Målgrupp: Undersköterskor och vårdbiträden. Anslaget för 2011
är på 143,7 miljoner kronor. 2012 = 250 miljoner, 2013 och 2014
300 miljoner kronor för respektive år.
12. Information gällande pensionsavgångar i Nordanstigs kommun:
Av idag 705 anställda uppnår 232 personer 65 år inom perioden
2011 till 2020. Det motsvarar 33% av kommunens anställda.
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13. LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)-rapport: Unga
vuxna i Gävleborg 2011 – resultat av en enkätstudie och förslag
på insatsområden.

ÄRENDE 21
Delegeringsbeslut
1. Yttrande till Skolinspektionen: Skolbeslut för gymnasieskola och
vuxenutbildning i Nordanstig. Från OL § 89/2011, Dnr:
128/2011 och med beslut att uppdra till ordförande Åke Bertils
(S) och verksamhetschef Ronny Spångberg att lämna yttrande
till Skolinspektionen gällande tillsyn med dnr: 43-2010:1413
gymnasieskola och vuxenutbildning i Nordanstig.
2. Myndighetsutskottets protokoll från 2011-04-20 §§ 43-44.
3. Myndighetsutskottets protokoll från 2011-05-04 §§ 45-63.
4. Samarbetsavtal om läkarmedverkan inom särskilda boenden i
Nordanstigs kommun med Hälsingeläkarna AB. Undertecknat av
verksamhetschef Kia Zacco 2011-01-01. Avtalet gäller
fortlöpande med 3 månaders uppsägningstid för respektive
avtalspart.
5. Avtal: Procapita Vård och Omsorg med Tieto Sweden
Healthcare & Welfare AB för tiden till och med 2014-09-30.
Undertecknat av verksamhetschef Kia Zacco 2011-04-27.
6. Delegeringsuppdrag till Ylva Eriksson att utföra myndighetsutövning, utreda och fatta beslut i ansökningar om ekonomiskt
stöd enligt LSS för merkostnader under ordinarie assistenters
sjukdomsperiod för andra assistansanordnare, samt att hantera
överklagan. Gäller för tiden 2011-04-01 till och med 2011-05-31.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2011-04-21.
7. Avtal om verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningsprogrammen med
Högskolan Gävle tiden 2011-01-01 – 2015-12-31. Undertecknat
av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2011-05-03.
8. Samarbetsavtal med landstinget om läkarmedverkan i
kommunal vård- och omsorg inom Bergsjö Hälsocentrals
ansvarsområde. Avtalet gäller fortlöpande med 3 månaders
uppsägningstid för respektive avtalspart. Undertecknat av
verksamhetschef Kia Zacco 2011-01-01.
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ÄRENDE 22
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens budgetutskott
2011-04-27 § 2: beslut om preliminära ramar för 2012.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-05-02 § 25:
Årsredovisning 2010 för Nordanstigs kommun med beslut att
bevilja OL-nämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2010.
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-05-02 § 27:
Uppföljning och anpassning i budget 2011.
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-05-02 § 38:
Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.

ÄRENDE 23
Kurser/konferenser
1. Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö 18-19 oktober.

ÄRENDE 24
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.

ÄRENDE 25
Köp av plats, daglig verksamhet i annan kommun
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2011-05-11:
Sedan 2006 är en person beviljad dagverksamhet enligt LSS § 9 punkt
10.
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Under de första åren kunde beslutet tillgodoses inom kommunens
verksamhet men sedan 2010-04 har behoven ej kunnat tillgodoses
inom våra verksamheter. Utifrån att den enskildes behov ej har kunnat
tillgodoses har vi köpt plats genom Hudiksvalls dagverksamhet sedan
dess. I dagsläget har vi fortsatt ingen möjlighet att tillgodose den
enskildes behov av dagverksamhet varav vi bör fortsätta köpa plats i
Hudiksvalls kommun.
Det nuvarande avtalet gäller till och med 2011-05-31 och ett nytt avtal
ska tecknas från 2011-06-01 tom 2011-10-31.
I delegationsordningen 13:37 framkommer att utskottet har delegation
på att ingå avtal med annan vårdgivare
Nytt avtal har inkommit från Hudiksvalls kommun.
Förslag till beslut:
Att köpa plats fem dagar/vecka av Hudiksvalls kommun under
avtalstiden.

