NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 14 september 2011 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Information från förvaltningschef

4.

Ekonomirapport 2011-08. BILAGA

89/2011

5.

Budget 2012 och nämndsmål. BILAGA

288/2011

6.

Hemtjänstkostnader/timme, lagen om valfrihet
(LOV)

602/2010

7.

Riktlinjer Lex Sarah (OL § 140/2011)

238/2011

8.

Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och unga 0-16 år – etablerande av
familjecentral i Bergsjö (OL § 124/2011 och §
148/2011)

43/2011

9.

Sammanslagning av daglig verksamhet

532/2009

10.

Lokalförsörjningsprogram (från KS au § 98/2011).
BILAGA

266/2011

11.

Bidragsansökan från Kalahari Ekonomisk förening
(från KS au § 101/2011). BILAGA

272/2011

12.

Utökat mottagande av ensamkommande
flyktingbarn

119/2010

13.

Överenskommelse om flyktingmottagande med
Länsstyrelsen

14.

Rapporter/information

15.

Delegeringsbeslut

16.

Delgivningar

17.

Kurser/konferenser

18.

Information och övriga ärenden

19.

Hemvård

20.

Samverkan gällande myndighetsutövning
alkoholserveringstillstånd, läkemedel och tobak.

21.

Bidrag till studiemedel

22.

Skrivelse: Separera ledsagarservice från
hemtjänsten. BILAGA

23.

Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad
vårdnadshavare (sekretessärende)

24.

Yttrande till Socialstyrelsen gällande Albo.
BILAGA

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: Charlotte Klötz (FP)

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

ÄRENDE 3
Information från förvaltningschef
Förvaltningschef Tommy Staaf informerar:
1. Förändringar i ledningsorganisationen i kommunen.
2.

ÄRENDE 4

89/2011

Ekonomirapport 2011-08
Förvaltningschef Tommy Staaf redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2011-08:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört augusti 2010:

172 821

Bokfört augusti 2011:

167 471

Budget 2011:

274 610

Avvikelse budget:

- 1 877

Information gällande nämndens politiska verksamhet per 2011-08:
Redovisat augusti 2011 431,0 tkr (förbrukat 69%. Riktpunkt 66,7%)
Budget 2011:

623 tkr
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288/2011

Budget 2012 och nämndsmål
Översyn av taxor och avgifter 2012?

ÄRENDE 6

602/2010

Hemtjänstkostnader/timme, lagen om valfrihet (LOV)
Kostnad/timme både i egen regi och i extern regi.

ÄRENDE 7

238/2011

Riktlinjer Lex Sarah
Den 1 juli 2011 träder nya bestämmelser om lex Sarah i
socialtjänstlagen (2011:453) SoL och i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS i kraft.
För de verksamheter som omfattas av nu gällande bestämmelser om
lex Sarah, nämligen omsorger om äldre personer och personer med
funktionshinder enligt SoL och verksamheter enligt LSS, kommer de
nya bestämmelserna att medföra omfattande förändringar. De nya
bestämmelserna om lex Sarah får också ett större tillämpningsområde
och ska tillämpas inom hela socialtjänsten samt i verksamhet vid
Statens institutionsstyrelse.
Ärendet tidigare behandlat vid utskottets möte 2011-06-29 § 102 samt
vid nämndens möte 2011-08-17 § 140 med beslut att återremittera
ärendet till förvaltningen för bearbetning av text och flödesschema.

ÄRENDE 8

43/2011

Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och
unga 0-16 år – etablerande av familjecentral i Bergsjö
Ärendet tidigare behandlat vid OL-nämndens möten 2011-01-19 § 22
och 2011-06-15 § 124 med beslutet att uppdra till förvaltningen att
fortsätta arbetet för etablering av familjecentral samt att denna
verksamhet skall inrymmas inom befintlig budgetram.
(Även UK-nämnden har behandlat ärendet 2011-06-13 § 56 med
beslutet att uppdra till förvaltningen att se över kostnader och
finansieringsmöjligheter för att starta en familjecentral).
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En nulägesrapport redovisas vid OL-nämndens möte 2011-09-14 enligt
beslut från 2011-08-17 § 148.

ÄRENDE 9

532/2009

Sammanslagning av daglig verksamhet
Tidigare beslut i OL-nämnden 2009-11-18 § 142 enligt nedan:
1. att ge förvaltningen fortsatt uppdrag att utreda och verkställa en
sammanslagning av daglig verksamhet till en plats.
2. lokaliseringen skall ske till Backens skola.
3. att flyttning sker i den takt som är praktiskt möjlig.
Finns nu intresse hos Glada Hudikskolan om att få hyra lokaler i
Backens skola.

ÄRENDE 10

266/2011

Lokalförsörjningsprogram
Ärende på remiss till både UK- och OL-nämnderna från
kommunstyrelsens arbetsutskott enligt beslut 2011-08-25 § 98.
Yttrandet ska lämnas till arbetsutskottet senast 25 oktober.
Bakgrund:
Arbetsgruppen för lokalförsörjning har utarbetat ett förslag till långsiktigt
program för kommunens lokalbehov.
Programmet är framtaget med hänsyn till förväntad befolkningsutveckling i olika åldersgrupper. Några strukturförändringar vad gäller
förskole- och skolverksamheten i Jättendal – Harmångersområdet
förutses och har planerats in.

ÄRENDE 11

272/2011

Bidragsansökan från Kalahari Ekonomisk förening
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2011-08-25 § 101 med beslut att avslå ansökan om stöd ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
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föreningsverksamhet, gällande ansökan från Kalahari Ekonomisk
förening i Harmånger samt överlämnar ansökan till OL-nämnden för
ställningstagande. Föreningen ansöker om 352 500 kronor från
kommunen.
Kalahari Ekonomisk förening är ett socialt arbetskooperativ i
Harmånger med verksamhet för människor som har extra behov av
sociala kontakter och en trygg och varm miljö. Verksamheten har
pågått i fd prästgården i Harmånger i flera år.
2011 bildades en ekonomisk förening, Kalahari.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att erbjuda arbets- och praktiktillfällen för människor
som på något sätt har hamnat i utanförskap. Uppgifterna ska utformas
efter vars och ens förmåga. Medlem deltar i verksamheten genom att
stödja, delta och inspirera verksamheten, allt efter sin förmåga.
Projektet ska samverka med bla Nordanstigs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Röda Korset,
studieförbundet Bilda, Companion, Glada Hudikmodellen,
Hushållsfixarna och Nordanstigs Föreningsråd.
Projekttid: 2011-09-15 till 2012-09-15.

ÄRENDE 12

119/2010

Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ronny Spångberg
daterat 2011-09-07:
Bakgrund:
Det finns ett fortsatt stort nationellt behov av kommunplatser för
ensamkommande flyktingbarn.
Det finns i kommunen ett befintligt HVB-hem som redan har
erforderliga tillstånd.
Förslag till beslut:
Att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med Inköp Gävleborg
göra en upphandling av sju HVB-platser för ensamkommande flyktingbarn – helst enligt LOV.
Att när denna upphandling är genomförd ge förvaltningen i uppdrag att
utöka avtalet med Migrationsverket från 10 till 17 platser – varav
fortfarande tre är asylplatser.
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ÄRENDE 13
Överenskommelse om flyktingmottagande med Länsstyrelsen
(Kommunen har tidigare tecknat avtal med Migrationsverket).

ÄRENDE 14
Rapporter/information
1. Socialstyrelsens inspektion på Björkbacken 7 september 2011,
dnr: 9.1-25149/2011.
2. Socialstyrelsens inspektion på Hagängsgården 8 september
2011, dnr: 9.3.1-23514/2010.
3. Arbetsmiljöverkets inspektion på IFO/alkoholhandläggning
29 september 2011.
4. Socialstyrelsens inspektion på Albo 16 augusti 2011.
5. Begäran om yttrande från Socialstyrelsen daterad 2011-08-19
dnr: 9.1-27845/2011 gällande inkommet klagomål från Laila
Eriksson ang kommunens boende för ensamkommande barn,
Albo. Svar till Socialstyrelsen senast 2011-09-27.
6. Socialstyrelsens inspektion Lotsen + psykiatrin 23-24 augusti
2011, dnr: 9.1-21413/2011.
7. Begäran om handling från Socialstyrelsen daterat 2011-05-13
dnr: 9.1-13968/2011 gällande Sörgården. Handlingar ska vara
Socialstyrelsen tillhanda senast 30 september.
8. Information/förtydligande från ersättaren i OL-nämnden Lisbeth
Lagerborg (FP) gällande Albo.
9. Bållebo och förstudier, Bo bra på äldre dar = Berith Danielsson
projektledare 100% från 2011-09-01.
10. Skrivelse ställd till IFO och nämndens politiker gällande barns
mående. Daterad 2011-08-20 undertecknad Camilla Johansson,
socialens barn.
11. Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för en
bättre vård och omsorg om äldre personer år 2011.
Sökt belopp för Nordanstig 2011 = 252,4 tkr.
12. Kvartalsrapport 2/2011 till Socialstyrelsen daterad 2011-08-29.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: NEJ (avseende SoL äldreomsorg, SoL samt LSS gällande
omsorger om personer med funktionsnedsättning).
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts
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inom 3 månader från datum för avbrott?
Svar: NEJ (avseende SoL äldreomsorg, SoL samt LSS gällande
omsorger om personer med funktionsnedsättning).
OBS! Beslutet delges kommunfullmäktige.
13. Beslut från Skolverket daterat 2011-08-26 dnr: 84-2010:1635:
Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna tiden 2011-07-01 –
2012-06-30.
14. Beslut från Socialstyrelsen daterat 2011-08-29 dnr: 9.29350/2011: Gode mannen har till ett ensamkommande barn har
framfört klagomål mot nämndens handläggning i ärende rörande
det barn som hon är god man till.
BESLUT: Ärendet avslutas.
15. Beslut från Skolinspektionen daterat 2011-08-31 dnr: 322011:525: Ansökan från YA Fri AB om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun.
BESLUT: Ärendet avskrivs från vidare handläggning.
16. Besök och info av kvalitetsutvecklare för Senior Allert Charlotte
Torstensson (gemensam för Hudiksvall-Ljusdal-Nordanstig)
kl. 13:00.
17. Besök och info av Robert Larsson från Länsstyrelsen samt
Bente Sandström gällande integrationsarbetet i kommunen och
länet kl. 15:00.
18. Svar på Barbro Högström-Larssons (C) fråga från OL-nämnden
2011-05-18: Vad erbjuder kommunen särgymnasiets elever efter
avslutad skolgång? (info: Malin Ruthström).

ÄRENDE 15
Delegeringsbeslut
1. Attestuppdrag till Malin Ruthström. Undertecknat av
förvaltningschef (FC) Tommy Staaf 2011-08-19.
2. Attestuppdrag till Berith Danielsson gällande projektet Bo bra på
äldre dar tiden 2011-09-01 – 2012-04-16.
Undertecknat av FC Tommy Staaf 2011-08-23.
3. Attestuppdrag till Ulla-Karin Larsson gällande Sörgården tiden
2011-09-01 – 2012-04-16.
Undertecknat av FC Tommy Staaf 2011-08-23.
4. Attestuppdrag till Kristina Ersson gällande verksamheterna
7520, 7532 och 7531.
Undertecknat av FC Tommy Staaf 2011-09-09.
5. Myndighetsutskottets protokoll från 2011-08-24 §§ 118-119.
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6. Myndighetsutskottets protokoll från 2011-08-31 §§ 120-125.

ÄRENDE 16
Delgivningar

ÄRENDE 17
Kurser/konferenser
1. Vill du starta eget eller utveckla ditt företag inom vård och
omsorg? LOV-dag i Hudiksvall 22 september.
2. ”Dags att lyfta på locket!”. Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt.
13 oktober i Gävle.

ÄRENDE 18
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 19
Hemvård
Den 19 september blir det ett närvårdsmöte i Bergsjö, där frågan om
hemvård behandlas.
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ÄRENDE 20
Samverkan gällande myndighetsutövning
alkoholserveringstillstånd, läkemedel och tobak.
Ett förslag till samverkansavtal med Hudiksvalls kommun är på gång.

ÄRENDE 21
Bidrag till studiemedel
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Kia Zacco daterat
2011-09-06:
För att stimulera den personal som arbetar inom omsorgen att utbilda
sig skulle ett bidrag till läromedel/resor kunna stimulera till
kompetenshöjning i verksamheterna.
Förslag till beslut:
Att personal med en tillsvidareanställning i kommunen får ett bidrag på
5 000 kronor per läsår för studiemedel/resor när de går en utbildning
som höjer kompetensen i den egna verksamheten. Bidraget erhålls mot
uppvisande av antagningsbesked samt kvitton på utlägg.

ÄRENDE 22
Skrivelse: Separera ledsagarservice från hemtjänsten
Föreligger skrivelse från Synskadades Riksförbund HudiksvallNordanstig daterad 2011-08-17 där man påtalar följande:
Behovet av ledsagarservice skiljer sig i allt väsenligt från behovet av
hemtjänst och på samma sätt skiljer sig uppgifterna för en ledsagare
från uppgifterna för hemtjänstpersonalen. Ledsagarservice måste
därför utformas som en separat tjänst, som personer med funktionsnedsättning kan ansöka om.
Många kan behöva ledsagning men inte insatser från hemtjänsten.
Föreningen vill att ledsagarservice separeras från hemtjänsten och att
den utformas på ett sådant sätt att den enskildes självbestämmanderätt
respekteras samt att den är kostnadsfri.
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ÄRENDE 23
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare
(sekretessärende)
Föreligger tjänsteutlåtande från socialsekreterare Anna-Lena Borg
Engberg daterat 2011-09-06.
Gällande 5-årig pojke som är familjehemsplacerad sedan födseln.
Pojkens biologiska föräldrar anser att sonen ska stanna i familjehemmet och ger sitt medgivande till en vårdnadsöverflyttning, men de
vill gärna få till någon form av umgänge.
Förslag till beslut:
Att enligt 6 kap 8 § föräldrabalken väcka talan hos Tingsrätten i
Hudiksvall om överflyttning av vårdnaden om pojken från vårdnadshavarna (de biologiska föräldrarna).
Detta med anledning av att pojken haft sitt stadigvarande boende i
familjehemmet i mer än tre år.
Som särskilt förordnad vårdnadshavare föreslås nuvarande familjehem
som är villiga att åta sig uppdraget. Till dess slutligt beslut om särskilt
förordnad vårdnadshavare föreligger föreslås att nämnden yrkar att
Tingsrätten förordnar familjehemmet som särskilt förordnad
vårdnadshavare för pojken.

ÄRENDE 24
Yttrande till Socialstyrelsen gällande Albo
En begäran om yttrande har inkommit från Socialstyrelsen (dnr: 9.127845/2011) med anledning av klagomål från Laila Eriksson gällande
kommunens boende för ensamkommande barn, Albo.
Kommunens yttrande ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast
2011-09-27.
Föreligger förslag till yttrande från verksamhetschef Ronny Spångberg
och enhetschefen för Albo, Torbjörn Brandt.

