NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 17 augusti 2011 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Delårsbokslut 2011-06-30. BILAGA

5.

Besök av representanter från FUB kl. 13:00

6.

Riktlinjer Lex Sarah. BILAGA

238/2011

7.

Samverkansavtal, traineeåret. BILAGA

239/2011

8.

Revidering, riktlinjer för biståndsbedömning.
BILAGA

172/2011

10.

Uppföljning, ledning och styrning, IFO

610/2010

11.

Rapporter/information

12.

Delegeringsbeslut

13.

Delgivningar

14.

Kurser/konferenser

15.

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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FÖREDRAGNINGSLISTA
2011-08-10

ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Sven-Åke Eriksson (C)

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

ÄRENDE 3
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Staaf informerar:
1. Incident på IFO/receptionen 4 augusti.

ÄRENDE 4
Delårsbokslut 2011-06-30
Förvaltningschef Tommy Staaf redogör för det sammanställda
delårsbokslutet per 2011-06-30 = ……tkr.
Budget för 2011 = …… tkr.
Förvaltningen beräknar ett underskott på – ……. tkr.
Redovisningen av delårsbokslutet innehåller följande punkter:
Målredovisning för 2011
Ekonomisk redovisning:
UO-stab
Verksamhetsstöd
Stöd & lärande
Äldre- & handikappomsorg
Sjukfrånvaro.
Investeringsredovisning.
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ÄRENDE 5
Besök av representanter från FUB kl. 13:00
Skrivelse daterad 2011-06-13 har inkommit från föreningen barn, unga
och vuxna med utvecklingsstörning, FUB Hudiksvall-Nordanstig där
man påtalar oro när det gäller omsorgen för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar i framtiden.
Föreningen önskar få reda på och samverka om omsorgen i framtiden.
Hur har politikerna i OL-nämnden tänkt när det gäller gruppboenden
och daglig verksamhet inför de närmaste åren och därefter?.

ÄRENDE 6

238/2011

Riktlinjer Lex Sarah
Föreligger protokollsutdrag från myndighetsutskottet 2011-06-29 § 102
med förslag till beslut:
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.
Förslag till riktlinjer för hanteringen av avvikelser inom socialtjänsten
och LSS föreligger inför utskottets möte 2011-06-29.
Myndighetsutskottets beslut
Föreslå omsorgs- och lärandenämnden besluta
Anta riktlinjer för hantering av avvikelser inom socialtjänsten och LSS
daterade 2011-06-22

ÄRENDE 7

239/2011

Samverkansavtal, traineeåret
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2011-07-05.
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Nordanstigs kommun, Hudiksvalls kommun och Landstinget Gävleborg
har sedan 2006 ett samverkansavtal gällande projektet ”Traineeår –
omvårdnadsprogrammets 4:e år”. Syftet var att skapa ett ökat intresse
för omvårdnadsutbildningen vid Bromangymnasiet. Genom att framför
allt öka programmets attraktivitet ville man bereda grund för framtidens
ökade behov av kvalificerad arbetskraft, speciellt inom äldreområdet.
Projektet hade initialt en tidsplan på fyra år och omfattade kurserna
som startade hösten 2006 och avslutades våren 2009. Därefter tog
traineeåret vid och avslutades våren 2010.
Den överenskomna utvärderingen har genomförts och slutsatsen är att
projektet varit framgångsrikt. Även om det totala elevunderlaget är
vikande så har antalet förstahandssökande till omvårdnadsprogrammet
ökat.
Förslag till beslut:
Att ge förvaltningen i uppdrag att skriva ett nytt icke tidsbegränsat
samarbetsavtal om en fortsatt satsning på traineeåret och att detta
samverkas med de fackliga organisationerna.

ÄRENDE 8

172/2011

Revidering, riktlinjer för biståndsbedömning
Ärendet är tidigare behandlats och beslutats vid nämndens möte
2011-05-18 § 107.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2011-07-22:
I de fastställda riktlinjerna kap 5 punkt 6 står att läsa att avlösning i
hemmet kan beviljas upp till 8 tim/månad. På grund av misstag gick fel
text upp till beslut i nämnden 18 maj.
Avlösning kan erbjudas utan biståndsbeslut upp till 12 tim/månad.
Detta med stöd av tolkningen i Socialtjänstlagens kap 5 § 10 om att
socialnämnden ska erbjuda stöd till personer som vårdar närstående.
Om en person är i behov av att mer avlösning än de 12 timmarna kan
hon/han ansöka om avlösning hos biståndshandläggaren som då har
möjlighet att bevilja ytterligare timmar utöver de första 12 timmarna.
Det biståndshandläggaren d kan bevilja enligt riktlinjerna är upp till
ytterligare 8 tim/månad (dvs timmarna 13-20).
Förslag till beslut:
att nämnden fastställer revideringen av riktlinjerna gällande kap 5
punkt 6, enligt nedan:
Stöd till personer som vårdar eller stödjer anhörig/närstående kan ske
på olika sätt.
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Avlösning i hemmet kan erbjudas utan biståndsbeslut upp till 12 timmar
per månad. Timmar utöver detta kan beviljas upp till 8 timmar per
månad.

ÄRENDE 10

610/2010

Uppföljning, ledning och styrning, IFO
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten enligt § 26/2011,
§ 66/2011, information vid myndighetsutskottets möte 2011-06-01 samt
beslut vid OL-nämnden § 128/2011.
Ev nämndsmål/målformuleringar för IFO:s verksamhet?
Redovisas till kommunstyrelsen 8 september.

ÄRENDE 11
Rapporter/information
1. Beslut från Socialstyrelsen daterad 2011-06-29 dnr: 9.16498/2010: Verksamhetstillsyn på initiativ av Socialstyrelsen
rörande handläggning av barnavårdsärenden i Nordanstig; nu
fråga om återrapportering. Socialstyrelsens beslut: Ärendet
avslutas.
2. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2011-06-13.
3. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2011-06-21 dnr: 704-2390-11.
Statsbidrag 2011 till verksamhet med personligt ombud. Beviljas
604 800 kr till två heltidstjänster för Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
4. Från OL § 126/2011: Organisationsförändring gällande
verksamheten vid Albo i Bergsjö: endast attesträtt behöver
ändras. (Behöver inte göra någon revidering av arbets- och
delegationsordningen).
5. Cirkulär från SKL nr 11:29: Ansvarsfördelning mellan
bosättningskommun och vistelsekommun.
6. Rapport från Riks-Stroke: 1-årsuppföljning 2010 – livssituation,
tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens
insatser.
7. Från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering):
Förebygg för barnens skull (gällande psykisk ohälsa hos barn).
8. Från Socialstyrelsen 2011-06-30 dnr: 9.1-21413/2011: Tillsyn av
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i
Nordanstig. Tillsyn 23-24 augusti.
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9. Från Barnombudsmannen , dnr: 9.6:0133/11: Hur kan
socialnämnd och socialtjänst arbeta för att förbättra villkoren för
placerade barn och säkerställa att deras rättigheter tillgodoses?
10. Från Barnombudsmannen 2011-07-06: Så här förbättrar
kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande
barn. Dnr: 9.5:0874/10
11. Meddelandeblad nr 5/2011 från Socialstyrelsen: Statsbidrag till
kommuner som inrättat verksamhet med personliga ombud till
vissa personer med psykisk funktionsnedsättning.
12. Uppföljningsprotokoll från Socialstyrelsen: Uppföljning av
regelbunden tillsyn i Nordanstigs kommun. Dnr: 43-2010:1413.
Svar från kommunen senast 2011-10-03.
13. Från Barnombudsmannen 2011-06-14: Hur kan socialnämnd
och socialtjänst arbeta för att förbättra villkoren för placerade
barn och säkerställa att deras rättigheter tillgodoses?
14. Beslut från Socialstyrelsen 2011-07-08, dnr: 9.2-21435/2010:
Beslut: Ansvarig nämnd i Nordanstigs kommun, MAS och
verksamhetschef ska vidta följande åtgärder:
- redovisa hur nämnden säkerställer att det går att följa
patienternas vård och behandling i hälso- och
sjukvårdsjournalen.
- redovisa hur nämnden säkerställer att det finns rutiner för
riskbedömningar för att förebygga at patienter skadas.
Redovisningen av vidtagna åtgärder samt en plan för hur
nämnd, MAS och verksamhetschef avser att följa upp att
upprättade rutiner och vidtagna åtgärder efterlevs ska ha
inkommit till Socialstyrelsen senast 2011-09-30.
15. Styrgruppsmöte Närvård-Norra Hälsingland: sammanträde i
Bergsjö 19 september. Aktuella frågeställningar inför mötet?

ÄRENDE 12
Delegeringsbeslut
1. Attestuppdrag till Kia Zacco gällande verksamhet 1259 – 77029.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2011-06-16.
2. Avtal mellan A-Assistans Leimir AB och Nordanstigs kommun.
Undertecknat av VC Malin Ruthström 2011-06-15.
3. Attestuppdrag till Gunilla Woxlin gällande verksamhet 7212.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2011-06-14.
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4. Attestuppdragets upphörande gällande tf förvaltningschef Karin
Bohlin.
Undertecknat av förvaltningschef Tommy Staaf 2011-07-28.
5. Överenskommelse ”Samverkan-tandvård” med Landstinget
Gävleborg.
Undertecknat av förvaltningschef Tommy Staaf juli 2011.
6. Samverkansavtal för gymnasie- och vuxenutbildning i
Hälsingland tiden 2011-07-01 och tills vidare.
Undertecknat av ordförande Åke Bertils (S) maj 2011.

ÄRENDE 13
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen (KS) 2011-06-09 § 160:
Investeringsbudget 2011.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige (KF) 2011-06-27 § 50:
Övergripande politiska inriktningar 2011-2014.
3. Protokollsutdrag från KF 2011-06-27 § 51: Budgetramar och
fullmäktiges mål 2012.
4. Protokollsutdrag från KF 2011-06-27 § 62: Rapport av ej
verkställda beslut enligt SoL.
5. Protokollsutdrag från KF 2011-06-27 § 62 (obs samma
paragrafnummer 2 gånger) Avsägelse från politiskt uppdrag.
Nyval.

ÄRENDE 14
Kurser/konferenser
1. Konferens: Fördjupa kunskapen och belysa allas ansvar kring
genomförandet av FN-konventionen om mänskliga rättigheter för
människor med funktionsnedsättning.
29 september i Gävle.
2. Alkohollagen – myndighetsutövning med stort ansvar.
9 september i Ljusdal.
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3. Träff om ensamkommande barn/ungdomar.
24 augusti i kommunhuset i Bergsjö.
4. Presentation av höstpropositionen – Hur påverkas landsting och
kommuner? 23 september i Gävle.
5. Arbetsrättsakademin: arbetsrätt för kommuner och landsting. 1920/10 2011 i Gävle. 30/11-1/12 2011 i Tällberg. 1-2/2 2012 plats
meddelas senare.
6. Framtidens Gävleborg – det hållbara länet? Seminarium med
workshop. 26 augusti i Alfta.

ÄRENDE 15
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.

