NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 27 januari 2010 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Information från förvaltningschef

4.

Lex Sarah-utredning gällande misstänkt brist i
omvårdnaden, Hagängsgården (OL § 171/2009)
Besök kl. 10:15 av Eva Gottvall-Bruno med flera.

5.

Kostnadsreducering, kommunens cafeterior.
Besök kl. 11:30 av Bente Sandström och
Anna-Lena Sjölander. 2 st BILAGOR

6.

Ekonomirapport 2009-12

7.

Nämndsbudget 2010. BILAGA

529/2009

8.

Gemensamma utgångspunkter för vård och
omsorg om de äldre i Gävleborg. 2 st BILAGOR

586/2009

9.

NIVO Gävleborg. BILAGA

10.

Projektansökan: entreprenad vård och omsorg

11.

Kravspecifikation för utförande av personlig
assistans (OL § 159/2009). 2 st BILAGA

12.

Alvägen 4 (OL § 161/2009)

13.

Granskningsrapport från Öhrlings: ”Granskning av
det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar
16-20 år”. BILAGA

14.

Rapporter/information.
Besök kl. 13:15 av Ann-Louise Eriksson och
Margareta Åström gällande rapporter punkt 1 samt

531/2009

kl. 13:45 av Peter Dons-Möller och Katarina
Lindberg gällande rapporter punkt 2
15.

Delegeringsbeslut

16.

Delgivningar

17.

Kurser/konferenser

18.

Informationer 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.
Sven-Åke Eriksson (C)
Ordförande

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-01-20

3 (10)

ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Gun Forssell Spång (S) eller Barbro Högström-Larsson (C)

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

ÄRENDE 3
Information från förvaltningschef
Förvaltningschef Mats Collin informerar.

ÄRENDE 4
Lex Sarah-utredning gällande misstänkt brist i omvårdnaden,
Hagängsgården (sekretessärende)
Ärendet tidigare behandlat vid OL-nämndens möte 2009-12-16 § 171.
Anledning till utredning:
Anmälan har föranlett verksamhetschef Eva Gottvall-Bruno att inleda
utredning om misstanke om missförhållanden som anges i 14 kap § 2
SoL (Lex Sarah). Utredning daterad 2009-11-30.
Bakgrund:
Anmälan inkom till förvaltningen den 16 november 2009 från en
anhörig till en tidigare boende i särskilt boende gällande misstänkta
brister i omvårdnaden.
Förslag till åtgärder från utredaren:


Se över rutiner för rapportering och dokumentation.



Se till att all personal vet hur dessa rutiner tillämpas.



Arbeta för införande av datajournal.



Samtala med sjuksköterskegruppen på det aktuella boendet
angående händelsen, genomgång av riktlinjer och ansvar.
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ÄRENDE 5
Kostnadsreducering, kommunens cafeterior
Kostnadsreducering för Fikerian i kommunhuset och Komvux Cafeteria.
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin daterat
2010-01-19:
Uppdraget
Förvaltningen har i budgetarbete inför 2010 fått politiskt uppdrag att dra
ned kostnaderna med sammanlagt ca 300 tkr inom de två cafeteriorna
på kommunhuset och komvux.
Metod
Bifogat förslag har tagits fram av Bente Sandström ansvarig
arbetsmarknads- och invandrarenheten, Anna-Lena Sjölander rektor
komvux, Elisabet Engberg kost- och städchef, Tina Wallin handledare
Fikerian samt Signhild Edström kost- och städsamordnare.
Resultat
Gruppens förslag för att klara kostnadsreduceringskravet på 300 tkr är
att nuvarande bemanning på de två cafeteriorna minskas från 1.75 åa
till 1,0 åa. För att detta skall vara möjligt krävs förändring av utbud och
service.
Arbetsgruppen har haft svårt att finna någon annan väg än att påtagligt
minska antalet årsarbetare för att uppnå kravet på kostnadsreducering
på 300 tkr. (Se bifogad skrivelse från arbetsgruppen).
Slutsatser
Förslaget kommer att få märkbara konsekvenser för komvux och IVelever, besökare och personal i kommunhuset samt förtroendevalda
vid sammanträden.
Full kostnadsreduceringseffekt på 300 tkr för innevarande år 2010 kan
bli svårt att uppnå.
Förslag
Föreslås att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra
förändringen enligt arbetsgruppens intentioner.
Förslag till beslut
Omsorgs- och lärandenämnden beslutar
Att reducera kostnaderna för de två cafeteriorna på kommunhuset och
komvux enligt intentionerna i förslaget.
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ÄRENDE 6
Ekonomirapport 2009-12

ÄRENDE 7

529/2009

Nämndsbudget 2010

ÄRENDE 8

586/2009

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg om de äldre i
Gävleborg
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin daterat
2010-01-19:
Ett länsgemensamt arbete har genomförts mellan länets kommuner
och landstinget Gävleborg i framtagande av rubricerat dokument.
Med dessa ”gemensamma utgångspunkter” vill länets alla
kommuner och landstinget ange den ambitionsnivå och det
förhållningssätt som ska känneteckna det gemensamma arbetet med
att ge vård och omsorg till behövande äldre, så att de så långt möjligt
kan uppleva trygghet och oberoende.
Förslag
Förvaltningschef Mats Collin föreslår att dessa gemensamma
utgångspunkter antas av Omsorgs- och Lärandenämnden.
Förslag till beslut
Omsorgs- och Lärandenämnden beslutar
Att anta ”Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de
äldre i Gävleborg”.
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ÄRENDE 9
NIVO Gävleborg
Nivo Gävleborg är en regional utvecklingsplattform med fokus på
boende, vardagsliv, service, vård och omsorg.
Motiv:
Den åldrande befolkningen är en allt mer aktuell strategisk fråga. Vår
gemensamma förmåga att hantera denna utmaning är avgörande för
framtidens samhällsliv och välfärd. En kraftfull satsning på en
gemensam, regional utvecklingsplattform är ett operativt verktyg för att
ta fram de lösningar vi så väl behöver. Den ligger tydligt i linje med de
gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i
Gävleborg som landstinget och kommunerna enades om sommaren
2009. En annan tydlig koppling finns till arbetet med implementering av
den nationella IT-strategin på regional nivå.

ÄRENDE 10
Projektansökan: entreprenad vård och omsorg
Syfte: Att skapa regional tillväxt i Gävleborgs län, genom att stimulera
entreprenörskap inom och genom offentlig sektor.
Övergripande mål: Att utveckla tjänstesektorn i Gävleborgs län, genom
alternativa driftsformer inom och genom offentlig sektor, med fokus på
vård och omsorg.

ÄRENDE 11

531/2009

Kravspecifikation för utförande av personlig assistans
Ärendet har tidigare behandlats vid nämndens möten enligt § 141/2009
och § 159/2009.
Bakgrund
Under beredningsarbetet med budget 2010 aktualiserades i
förvaltningen frågan om att lägga ut den del av personlig assistans som
idag utförs av kommunen på privat anordnare.
Budget 2010 förutsätter att kostnaderna för personlig assistans sänks
med 3 000 tkr.
Sammanfattning
Den pågående utredningen indikerar att kostnaderna för utförande av
personlig assistans bör kunna sänkas genom att överlåta utförandet på
privat aktör. Detta bör ske genom upphandling.
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I nuläget oklart om kostnaden kommer att kunna sänkas med 3 000 tkr
redan under budgetåret 2010.
Kommunfullmäktige tog beslut 14 december 2009 att den personliga
assistans som idag utförs av kommunen skall läggas ut på privata
utförare.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2009-12-16 § 159 att
uppdra till förvaltningen att ta fram en kravspecifikation där även Barbro
Högström-Larssons (C) yrkande beaktas = Viktigt att kravspecifikation
och uppföljning görs och att företrädare från intresseorganisationer får
vara delaktiga i framtagandet samt att tydlighet och dokumentation
under arbetets gång är viktig.
Inför nämndens möte 27 januari 2010 föreligger tjänsteutlåtande från
förvaltningschef Mats Collin daterat 2010-01-19 med förslag till beslut
att uppdra till förvaltningen att färdigställa kvarspecifikationen samt att
genomföra upphandling och därefter återkomma till nämnden för beslut
om antagande av anbud.

ÄRENDE 12
Alvägen 4
Ärendet har tidigare behandlats vid nämndens möten enligt § 43/2009
och § 161/2009.
Bakgrund:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har bedrivit verksamhet i
fastigheten på Alvägen 4 i Bergsjö. Verksamheten är nu avslutad och
nämnden har föreslagit att fastigheten avvecklas.
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
2009-03-12 § 36 med beslut att återremittera ärendet till omsorgs- och
lärandenämnden för vidare utredning.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev enligt § 43/2009 att
uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag i ärendet.
Vid nämndens möte 16 december redovisar förvaltningschef Mats
Collin förslag till vilka olika ändamål huset kan nyttjas.
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ÄRENDE 13
Granskningsrapport från Öhrlings: ”Granskning av det
kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år”
På uppdrag av revisionen i Nordanstigs kommun har Komrev
genomfört en granskning av arbetet och rutiner för det kommunala
uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år.
Revisorernas rapport ”Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år” har nu överlämnats till nämnden för
kommentarer. Kommentarer till rapporten önskar revisionen få senast
2010-04-01.

ÄRENDE 14
Rapporter/information
1. Effektiviserad äldre- och handikappomsorg (Kluster-E):
(info: Ann-Louise Eriksson och Margareta Åström kl. 13:15).
2. LOV: Förfrågningsunderlag (info: Peter Dons-Möller och
Katarina Lindberg kl. 13:45).
3. Försäljning av Älvvik (info: Mats Collin).
4. Resursplattformen (info: Ronny Spångberg).
5. Statistik omvårdnadsboende för december 2009
6. Arbetslöshetsstatistik december 2009 för Gävleborgs län.
7. Arbets- och delegationsordning för OL-nämnden gällande från
2010-01-01 (antagen i OL-nämnden 2009-11-18 § 143).
8. Beslut från Skolinspektionen daterat 2009-12-29, dnr: 322009:1216 med beslut: Skolinspektionen avslår ansökan från
Magelungens Behandlingscenter AB om rätt till bidrag för
utbildningen Samhällsvetenskaplig utbildning inriktning
samhällsvetenskap vid MBC-gymnasiet en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun. Utbildningen ska i bidragshänseende hänföras till Samhällsvetenskapsprogrammet.
Skolans inriktning är allmän.
9. Beslut från Skolinspektionen daterat 2009-12-15, dnr: 342009:3846 gällande inriktning på en utbildning vid den fristående
gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Sundsvalls kommun.
Beslut: att utbildningen Fordonsprogrammet i bidragshänseende
ska hänföras till inriktningen transport. Beslutet ska tillämpas
första gången på bidrag för kalenderåret 2010.
10. Beslut från Migrationsverket 2009-12-15, dnr: 51-2009-26024:
Beslut gällande ansökan om medfinansiering från Europeiska
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flyktingfonden: BESLUT: ansökan om medfinansiering för
projektet avslås.
11. Dom från Länsrätten daterad 209-12-18, mål nr 1233-08:
Saken: Särskild avgift enligt SoL (2001:453), kontaktfamilj:
Domslut: Länsrätten efterger den särskilda avgiften.
12. Dom från Länsrätten daterad 2009-12-18, mål nr 1839-08:
Saken: Särskild avgift enligt SoL (2001:453), kontaktfamilj:
Domslut: Länsrätten ålägger Nordanstigs kommun att till staten
betala en särskild avgift om 45.000 kr.
13. Ansökan daterad 2009-12-17 till Migrationsverket om
extraordinära kostnader enligt § 26 för kvotflyktingar.
Totalsumma: 43.487:25. Undertecknat av Bente Sandström.
14. Beslut från Migrationsverket daterat 2010-01-08, dnr: 535-200936883 gällande kommunens ansökan om ersättning för
betydande extraordinära kostnader (enligt ansökan i punkt 13
ovan).
BESLUT: bevilja Nordanstigs kommun 43.487 kr.
15. Beslut från Länsrätten daterat 2010-01-08, dnr: LR 2010-12:
Länsrätten blir förvaltningsrätt den 15 februari 2010. 23
länsrätter blir 12 förvaltningsrätter. Länsrätterna i Dalarnas län
och Gävleborgs län läggs samman till en gemensam domstol
samt byter namn till Förvaltningsrätten i Falun.

ÄRENDE 15
Delegeringsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll 2009-12-16 §§ 225-229.
2. Myndighetsutskottets protokoll 2010-01-13 §§ 1-15.
3. Avtal om korttidsplats mellan Nordanstigs kommun och
TryggVård i Mellanfjärden. Undertecknat av biträdande
verksamhetschef Kia Zacco 2010-01-04.
4. Avtal avseende leverans, underhåll och tjänster med Mobipen
Care. Undertecknat av förvaltningschef Mats Collin 2010-01-15.
5. Ansökan om stöd till projekt med arbetsmarknadspolitisk
inriktning med projektnamn ”Arbetsmarknadsverksamhet
Nordanstig – Lyft”. Undertecknat av kommunalråd Stig Eng och
kommunchef Kerstin Oremark 2010-01-12.
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ÄRENDE 16
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kf 2009-12-14 § 73: Kostnader för kost och
logi för internatboende elever.
2. Protokollsutdrag från kf 2009-12-14 1 87: Redovisning av ej
verkställda beslut enligt SoL.
3. Protokoll från kommunala handikapprådets möte 2009-11-16.
4. Protokoll från kommunala pensionärsrådets möte 2009-12-07.

ÄRENDE 17
Kurser/konferenser
1. Från SKL: Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2010
18-19 mars i Uppsala.

ÄRENDE 18
Informationer 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.

