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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: Halbast Dilan (S)

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. Budget 2012 samt nämndsmål 2012. Konsekvensbeskrivning.
2. Avtal Katrinebergsgården.
3. Rekryteringar (Bo bra på äldre dar, Projekt IT, enhetschef
Hagängsgården).

ÄRENDE 4

89/2011

Ekonomirapport 2011-05
Förvaltningsekonomerna redogör för den ekonomiska ställningen för
omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2011-05:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört maj 2010:
Bokfört maj 2011:
Budget 2011:
Avvikelse budget:

284 125
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Information gällande nämndens politiska verksamhet per 2011-05:
Redovisat maj 2011

288,9 tkr (förbrukat 46%. Riktpunkt 41,7%)

Budget 2011:

623 tkr

ÄRENDE 5
Riktlinjer gällande rutiner för tvångs- och skyddsåtgärder
Föreligger utredning från utredare Lisbeth Stenström daterad
2011-05-24.
Syfte:
Den 15 juni 2010 upphävdes föreskrifter om tvångs- och
skyddsåtgärder, Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård (SOSFS
1980:87) och Socialstyrelsens allmänna råd om skyddsåtgärder för
personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och
omvårdnad (SOSFS 1992:17). Författningarna gäller för personer som
är 18 år och äldre. Dessa kommer inte att ersättas av nya föreskrifter
och allmänna råd, därför gäller inte rutiner från dessa författningar.
Syftet är att tolka de konsekvenser verksamheten ställs inför vid
upphävandet av ovanstående författning samt ge möjlighet till god
omvårdnad och säker vård.
Ansvar:
Vårdgivaren ansvarar för att verksamheten bedriver en
omvårdnad/hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och det bedrivs
ett systematiskt kvalitetsarbete. Personalens kompetens och lokaler
ska vara anpassade till verksamheten för att kunna leva upp till de krav
som ställs i HLS och SoL.

ÄRENDE 6
Ansökan om utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld samt män som
utövar våld
Föreligger tjänsteutlåtande från socialsekreterare Laila Eriksson daterat
2011-05-11.
Regeringen initierar en långsiktig förbättring av kommunernas stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld samt till män som
utöver våld i nära relation.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län kommer bland annat att särskilt
prioritera projekt som syftar till att
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-

Utveckla arbetet med barn som upplever våld.

-

Fullfölja de projekt som Länsstyrelsen tidigare gett ekonomiskt
bidrag till och som planeras integreras i ordinarie verksamhet.

-

Utveckla arbetet för särskilt utsatta kvinnor som lever med våld i
nära relation exempelvis kvinnor med funktionsnedsättning,
äldre kvinnor och kvinnor med missbruksproblematik.

-

Samordning av stödjande insatser mellan kommuner.

Sista ansökningsdag är 15 maj 2011. (Anstånd med ansökningstid
beviljad). Projekten skall startas före den 31 december 2011.
Förslag till beslut:
Nämnden föreslås ansöka om medel avseende fyra olika projekt:
1. Information på bred front där vi kommer att erbjuda personal
inom kommunen med samverkanspartners som ex hälso- och
sjukvården, möjligheter att förvärva kunskaper om våld mot
kvinnor och barn som bevittnar våld i hemmet. Ansökan 90 tkr.
2. För att fullfölja ett projekt gällande tjejjour för kvinnor under 18
år, som Länsstyrelsen tidigare gett ekonomiskt bidrag till och
som planeras integreras i NRC:s verksamhet. Ansökan om att få
behålla de 20 tkr som kommunen tidigare fått samt få bidrag
med 20 tkr ytterligare.
3. Vi ansöker om medel 210 tkr för att erbjuda 25 personal inom
IFO möjligheter att förvärva metoder i omhändertagande och
bemötande av kvinnor utsatta för våld och fyra personal för
utbildning i metoden ”Trappan”.
4. Vi ansöker om 212 tkr avseende tillfällig anställning för att frigöra
tid för ordinarie personal att arbeta som kvinnofridsamordnare.

ÄRENDE 7
Medlemsavgift ECAD

ÄRENDE 8

46/2011

Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandare
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2011-05-18 § 104.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetscheferna Ronny
Spångberg och Eva Fors daterat 2010-12-20.
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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.
Omsorgs- och lärandenämndens besluts blev 2011-05-18 § 104 att
återremittera ärendet till förvaltningen för konsekvensbeskrivning av de
olika alternativen enligt bilaga 2.

ÄRENDE 9
Från Socialstyrelsen: Verksamhetstillsyn, missbruksenheten
En begäran har inkommit från Socialstyrelsen daterad 2011-05-18, dnr:
9.1-17498/2011 gällande verksamhetstillsyn enligt regeringsuppdrag
och missbruk uppföljning Nordanstigs kommun.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län genomförde tillsyn av missbruksvården
i Nordanstigs kommun 2009. I beslutet daterat den 22 juni 2009 med
diarienummer 701-3782-09 uppmärksammades brister inom området.
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Länsstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt SoL och LSS
har från och med den 1 januari 2010 förts över till Socialstyrelsen och
integrerats med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsen begär enligt 13 kap 5 § SoL (2001:453) en redogörelse
för genomförda och planerade insatser för att komma tillrätta med de
brister som påtalades i ovan nämnda beslut.
Handlingarna ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 1 juli 2011.

ÄRENDE 10

485/2010

Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och
ungdomar i Gävleborg
Ärendet tidigare behandlat vid mötet 2010-11-17 § 165.
Kommunen inbjöds då att lämna synpunkter på förslag till reviderat
policydokument gällande ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet
med barn och ungdomar”.
Den för kommuner och landsting i Gävleborg gemensamma policyn för
arbetet med barn och ungdomar tillkom för sex år sedan och har haft
och har alltjämt en viktig funktion för att vägleda verksamheter i
kommuner och landsting i hur de ska samverka runt målgruppen. Syftet
är bland annat att vi tillsammans ska leva upp till Barnkonventionen.
Initiativet har tagits av Nätverk Närvård, samverkansarena för länet för
landstings- och kommunpolitiker.
Nordanstigs kommunfullmäktige antog tidigare policy 2008-09-29 § 74.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2010-11-17 § 165 att
ställa sig bakom den föreslagna revideringen.
Nämnden har nu att lämna förslag till beslut till kommunfullmäktige om
det nya reviderade förslaget till gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar i Gävleborgs län.

ÄRENDE 11

43/2011

Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och
ungdomar – etablerande av familjecentral i Bergsjö
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2011-01-19 § 22 med
beslut att ställa sig positiv till en fortsatt planering av en familjecentral i
Bergsjö med avsikt att avtal skrivs så snart alla detaljer är klara.
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Styrgruppen som består av representanter från Nordanstigs kommun
och Landstinget har träffats vid ett tillfälle för att dra upp riktlinjer för
den fortsatta planeringen av att starta en familjecentral i Bergsjö.
Landstinget har gett klartecken till att starta vilket inte kommunens
representanter har fått utan där är beslutet att påbörja arbetet med
avsikt att skriva avtal med landstinget.
Även en arbetsgrupp är utsedd vilken har haft två sammanträden.
Den 7 juni lämnar arbetsgruppen sin rapport till styrgruppen.

ÄRENDE 12
Ansökan om stimulansmedel för omvårdnadslyftet
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetscheferna Kia Zacco och
Ronny Spångberg daterat 2011-06-07:
Nordanstigs kommun kommer att söka stimulansmedel för
kompetenshöjning i form av utbildning till personal anställda i
kommunen.
Ansökan görs via kommunens gymnasieverksamhet.
Beloppet för 2011 är 169 200 kronor.
Det riktade stadsbidraget kommer att gå att söka under åren 20112014.
Förslag till beslut:
Godkänna informationen.

ÄRENDE 13
Organisationsförändring gällande verksamheten vid Albo i
Bergsjö
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610/2010

Uppföljning, ledning och styrning, IFO
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten enligt § 26/2011,
§ 66/2011 samt information vid myndighetsutskottets möte 2011-06-01.
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.
Följande beslut togs vid nämndens möte 2011-05-18 § 99:
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 förändringsarbete 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.
Nämnden har vid dagens möte 2011-06-15 att upprätta
målformuleringar gällande IFO:s verksamhet.

ÄRENDE 15
Rapporter/information
1. Information ang färdtjänst (info: Gun Johansson kl. 11:00)
2. Information LUPP och ungdomspolitiskt handlingsprogram
(info: Kikki Gernes kl. 13:00)
3. Information gällande SNAC (info: Anders Wimo kl. 15:00-16:00)
4. Protokoll från Nätverk Närvårdsmötet 20 maj +
överenskommelse för mötesformer med mera
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(överenskommelsen har fastställts av kommunchefsgruppen).
Bilagor:
Utbildning och kompetens inom missbruks- och
beroendevården, en kartläggning bland personal i Gävleborgs
län.
Brukarenkätundersökning vid beroendemottagningarna i
Gävleborgs län 2010.
Stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling inom
Socialtjänsten i Gävleborgs län. Inledande kartläggning.
(info: Åke Bertils (S).
5. Arbetslöshetsstatistik för april 2011.
6. Ny skuldsaneringslag 2011-07-01. Detta innebär en möjlighet att
bevilja skuldsanering för aktiva enskilda näringsidkare och en
möjlighet att bevilja skuldsanering i ett tidigare skede (enligt
kursinbjudan till tjänstemän).
7. Från SKL: cirkulär 11:28 Narkolepsi.
8. Nya bestämmelser om Lex Sarah i SoL och LSS träder i kraft
2011-07-01.
9. Slutrapport gällande projektet Våldsutsatta kvinnor och barn
(info: Lena Carlsson).
10. Rapport 360/2011 från Skolverket: Vad gör kommunerna för
ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det
kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret).
Kommunerna har en skyldighet att hålla sig informerade om
sysselsättningen hos ungdomar 16-19 år som inte går i
gymnasieskola, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga
individuella åtgärder.
11. OL-nämndens studiebesök ute i verksamheterna 5 maj.

ÄRENDE 16
Delegeringsbeslut
1. Samverkansavtal för gymnasie- och vuxenutbildning i
Hälsingland. Undertecknat av ordförande Åke Bertils (S)
2011-06-08.
2. Uppdrag 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
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tiden 2011-06-01 – 2011-09-30. Undertecknat av tf
förvaltningschef Karin Bohlin 2011-05-30.

ÄRENDE 17
Delgivningar

ÄRENDE 18
Kurser/konferenser
1. Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö 18-19 oktober.
2. Politikerakademi Gävleborg, Dalarna och Uppsala. En
kvalificerad ledarutbildning för länens förtroendevalda, hösten
2011.

ÄRENDE 19
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.
Frågeställningar från föregående nämndsmöte 18 maj:
1. 7 st elever slutar på särgymnasiet vårterminen 2011: vad
erbjuder kommunen efter avslutad skolgång?
(Barbro Högström-Larssons fråga).
2. Cafeterian, extra personal anställd: på vems delegation?
(Sven-Åke Erikssons fråga).
OBS!
Ändring av OL-nämndens möte från 19 oktober till torsdagen den
13 oktober.

