NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 21 oktober 2009 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Flextrafik

3.

Information om ny lagstiftning inom psykiatrin från
2008-09-01. Besök av projektledare Sigrun
Mårtensson kl. 09:00 – 09:45

4.

Ekonomirapport 2009-09. BILAGA
Deltagare: Katarina, Jennie, Yvonne

5.

Budget 2010 och nämndsmål 2010. BILAGA:
nämndsmål
Deltagare: Katarina, Jennie, Yvonne, Ronny,
Eva GB (Mats Dahl bortrest)

6.

Investeringar 2010

7.

Budget 2009 – anpassning

8.

Remiss ang förslag till processarbete för
gemensamma miljökrav inför livsmedelsupphandling 2010/2011. BILAGA

9.

Från ks au § 108/2009: Motion om skolmat fri från
genmanipulation

10.

Från ks au § 109/2009: Motion om genmanipulerad 87/2009
mat

11.

Uppföljning/utvärdering/analys av verksamhetsstyrning och arbetssätt inom IFO

12.

Rapporter/information
Deltagare: LOV-projektets personal kl. 13:00

13.

Delegeringsbeslut

Kl.
09:0009:45
238/2009

Kl.
10:15
Kl.
11:00

358/2009

94/2009

355/2009

Kl.
13:00

14.

Delgivningar

15.

Kurser/konferenser
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
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Gun Forssell Spång (S) eller Urban Rohlin (S)

ÄRENDE 2
Flextrafik
Föreligger förslag från trafikgruppen 2009-10-05 genom trafikhandläggare Ann Gottvall att OL-nämnden beslutar om att flextrafiken tas
bort från 1 januari 2010.
Trafikgruppen diskuterade om flextrafiken skulle förbättras, utökas och
marknadsföras alternativt tas bort. Om den ska utökas, blir
kostnaderna mer än de cirka 25.000 den kommer att kosta kommunen
2009.
Den flextrafik vi har idag är inte bra. Tiderna stämmer dåligt i
anpassning till övrig trafik, den är begränsad till vissa orter och rutter,
den har inte samma upplägg som övriga länets kommuner etc.
Den är inte flexibel med tanke på en förlängning av vår linjetrafik.
Flextrafiken är tänkt för kommuninnevånare som bor vid väg utan
linjetrafik, för att nå olika former av samhällsservice. Vi har idag endast
ett par personer som använder sig av flextrafiken.
Vi har infört Öppna skolskjutsar från 1 oktober, och de kan i viss mån
ses som ersättning för del av flextrafiken. Nya orter har tillkommit
genom de öppna skolskjutsarna och vissa andra försvinner utifrån den
flextrafiktabell vi har idag. Vi har även hemsändningsbidrag i vissa orter
vilket gör att flextrafiken inte behövs för att nå butiker.
Förslag till beslut:
Trafikgruppen föreslår att flextrafiken (f.d. kompletteringstrafiken) tas
bort från och med 2010-01-01.

ÄRENDE 3
Information om ny lagstiftning inom psykiatrin från 2008-09-01.
Besök av projektledare Sigrun Mårtensson kl. 09:00 – 09:45
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238/2009

Ekonomirapport 2009-09
Förvaltningschef Mats Collin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2009-09:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört september 2009:
Bokfört september 2008:
Budget 2009:
Budgetavvikelse:

202 573
---274 743
- 6 519

Bokförda löner september 2008:

14 680

Bokförda löner september 2009:

15 952

Information: Månadsuppföljning för politisk verksamhet:
1250 OL-nämnd:
Bokfört september 2009:

388

Budget 2009:

550

ÄRENDE 5
Budget 2010 och nämndsmål 2010
Ärendet har tidigare behandlats i nämndens § 73/2009, § 90/2009,
§ 106/2009.
Budgetram för 2010: 411,6 mkr totalt för omsorgs- och lärandenämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt kommunstyrelsens
verksamhetsområden.
Kommunfullmäktige tog beslut om budgetramar för 2010 vid sitt möte
2009-06-22 § 46.
Denna budgetram är 14 mkr mindre än för 2009.
Vid nämndens möte 2009-09-23 informerar förvaltningschef Mats Collin
om trolig utökning av nämndens budgetram för 2010.
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Föreligger protokollsutdrag från kf 2009-09-28 § 60 där man upphäver
sitt tidigare beslut § 46/2009, punkt 2, som har lydelsen ”Anta
budgetram 2010 för samtliga nämnden på 411,6 mkr….”

ÄRENDE 6
Investeringar 2010

ÄRENDE 7

358/2009

Budget 2009 – anpassning
Åtgärdsförslag 2009 tidigare behandlat i nämndens §§ 51/2009,
72/2009.
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2009-09-10 § 151
där man beslutat att uppdra till OL-nämnden att inkomma med en
förklaring hur nämnden ska kunna klara budget 2009.
OL-nämnden visar en avvikelse på – 4 340 tkr i sin helårsprognos
enligt delårsbokslutet per 2009-06-30.

ÄRENDE 8
Remiss ang förslag till processarbete för gemensamma miljökrav
inför livsmedelsupphandling 2010/2011
Förslag har inkommit från Söderhamns kommun 2009-09-22:
Ett förslag till gemensamt processarbete i Hälsingland har utarbetats.
Förslaget syftar till en systemförändring vad gäller livsmedelsupphandling. Målet är mer lokalproducerade och mer ekologiska
livsmedel vid kommande livsmedelsupphandling, som startar
2010/2011.
Synpunkter önskas från alla kommuner i Hälsingland senast
2009-10-30. Ärendet kommer att gå vidare till Hälsingerådet.
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94/2009

Från ks au § 108/2009: Motion om skolmat fri från
genmanipulation
Ärendet tidigare behandlat i OL-nämnden § 76/2009.
Beslut i ks au § 108:
Återremittera ärendet till OL-nämnden med uppdraget att lämna förslag
till bifall eller avslag av motionen utifrån nämndens nyss antagna
kostpolitiska mål.

ÄRENDE 10

87/2009

Från ks au § 109/2009: Motion om genmanipulerad mat
Ärendet tidigare behandlat i OL-nämnden § 75/2009.
Beslut i ks au § 109:
Återremittera ärendet till OL-nämnden med uppdraget att lämna förslag
till bifall eller avslag av motionen utifrån nämndens nyss antagna
kostpolitiska mål.

ÄRENDE 11

355/2009

Uppföljning/utvärdering/analys av verksamhetsstyrning och
arbetssätt inom IFO
Nordanstigs kommuns revisorer beslutade att genomföra en
granskning av verksamhetsstyrning och arbetssätt inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg i sin revisionsplan för 2008.
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått uppdraget att
genomföra granskningen.
Revisionsrapporten från Öhrlings behandlades vid OL-nämndens möte
2009-05-27 § 50 med beslut att anta förvaltningschef Mats Collins
förslag till åtgärder. Uppföljning vid nämndens möte 21 oktober.
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ÄRENDE 12
Rapporter/information
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp. Extra ärenden kommer att behandlas så att de får
anmälas och sedan beslutar nämnden om ärendet ska betraktas som
information, om ärendet ska utredas vidare eller om ärendet ska
överlämnas till annan nämnd.
1. LOV-projektet (info: Peter Dons Möller, Katarina Lindberg,
Margareta Åström kl. 13:00)
Dnr: 428/2009
2. Jämförelsetal (info: Katarina Sjödin).
3. Från Socialstyrelsen 2009-08-26: Beslut i Lex Maria-ärende
gällande självmord.
4. Redovisning: Kontaktpersoner/familjer och ledsagning perioden
jan-sept 2009, LSS och SoL.
5. Pandemiplan antagen av kommunstyrelsen 2009-09-10.
6. Underrättelse från Länsrätten daterad 2009-09-08 mål nr
1119-09 ang ersättning för tillfällig utökning av personlig
assistans enligt LSS (1993:387).
Kommunens yttrande senast 21/9.
7. Konferens 22 september i Hudiksvall gällande våld mot kvinnor
med funktionsnedsättning (info: Barbro Högström-Larsson (C)
8. Statistik omvårdnadsboende daterat 2009-09-21: 15 personer är
beviljade omvårdnadsboende och väntar på plats. 8 av dessa
har tackat nej till erbjuden plats. Behov kvarstår.
9. Från Sveriges Kommuner och Landsting: Kunskap till praktik,
utveckling av missbruks- och beroendevård.
SKL träffade 2009-04-24 en överenskommelse med regeringen
om stöd till implementering av de nationella riktlinjerna inom
missbruks- och beroendevården. Den bärande idén i
överenskommelsen är att kommuner och landsting ska ta ett
gemensamt ansvar för utvecklingen.
10. Resvaneundersökning, rapport för Nordanstig.
11. Öppna skolskjutsar, start 1 oktober 2009.
12. Rapport från kollektivtrafikberedning 2009-09-18
(info: Sven-Åke Eriksson (C).
13. Brev till OL-nämnden daterat 2009-09-17 gällande
färdtjänstresor i annan kommun (kommunens handlingskortsnr:
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2009.3163) samt förslag till svar på brevet från färdtjänsthandläggare Gun Johansson daterat 2009-10-06.
14. Verksamhetsberättelse 2008 från Kvinnojouren Vändpunkten.
15. ”Brysselnytt” nr 6/2009 med artikel ang internationell konferens i
Hassela 11-12 november.
16. Tillsynsbeslut från Länsstyrelsen daterat 2009-10-07
dnr: 701-6172-09: Tillsyn enligt 13 kap 3 § SoL gällande
Hasselakollektivet. Beslut: Klagomålen föranleder ingen
ytterligare åtgärd. Tillsynen avslutas.
17. Beslut från Skolinspektionen daterat 2009-09-21
dnr: 44-2009:929: Återkallande av rätt till bidrag avseende
inriktningarna Miljövetenskap samt Matematik-Datavetenskap
inom utbildningen NV-Naturvetenskap.
18. Omprövningsbeslut från Skolinspektionen daterat 2009-09-18
dnr: 32-2009:362: Ansökan från Lärande i Östergötland AB om
rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Realgymnasiet Sundsvall i Sundsvalls
kommun.
19. Från Öhrlings september 2009: Nyckeltalsanalys för Nordanstig:
Varför ska vi jämföra oss?
20. Rapport till Länsstyrelsen per 2009-09-30:
ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§
LSS:
0 ärende: ej verkställda beslut
0 ärende gällande avbrott i verkställigheten.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
3 st ärenden inom ÄO (äldreomsorgen) gällande permanent
bostad.
Inga ärenden inom OF (omsorg om personer med
funktionshinder enligt SoL)
Finns avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts
inom 3 månader från datum för avbrott?
Inga ärenden inom ÄO
Inga ärenden inom OF
21. Rapport feriearbeten för ungdom 2009. BILAGA
22. Från SKL, dnr: 09/4064: Familjehemsvård ur ett barnperspektiv
– för lärande och inspiration i ett utvecklingsarbete.
23. Från Länsstyrelsen 2009-10-08, dnr: 701-16531-08: Individuell
plan enligt LSS, en rättighet för många som utnyttjas av få.
Länsstyrelsen har under åren 2003-2008 haft regeringens
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uppdrag att aktivt påverka kommunerna att upprätta och
använda individuella planer.

ÄRENDE 13
Delegeringsbeslut
1. Protokoll från myndighetsutskottet 2009-08-26 § 169.
2. Protokoll från myndighetsutskottet 2009-09-09 §§ 170-181.
3. Protokoll från myndighetsutskottet 2009-10-07 §§ 182-194.
4. IT-stöd för IFO: Offert från SecuraNova 2009-04-22 avseende
dokumentationssystem för socialtjänsten. Införs november 2009.
5. Ordförandebeslut daterat 2009-09-30 gällande medfinansiering i
EFF-projektet ”Genom skogen till arbete”. Den totala
medfinansieringen för Nordanstig uppgår till 1 730 530 kr.
Projekttiden är 2010-03-01 – 2012-02-28.
6. Överenskommelse med landstinget Gävleborg: Samverkan
mellan beställarenheten för tandvård, vårdgivaren och länets
kommuner. Undertecknat av förvaltningschef AnnKristine
Elfvendal 2009-10-05.
7. Attestuppdrag – tidsbegränsat under tiden 2009-09-25 –
2009-12-31 avseende enhetschef Susanna Bertils och
verksamhet 7262. Undertecknat av förvaltningschef Mats Collin
2009-10-08.
8. Attestuppdrag – tidsbegränsat under tiden 2009-09-25 –
2009-12-31 avseende enhetschef Berith Danielsson och
verksamhet 7229. Undertecknat av förvaltningschef Mats Collin
2009-10-08.
9. Uppsägning av avtal nr: 506006-07-307 gällande Samhall AB.
Undertecknat 2009-09-15 av arbetsmarknad och intregrationssamordnare Bente Sandström.

ÄRENDE 14
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från Ks § 135/2009: Alkohol- och drogpolicy för
kommunens anställda antagen.
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2. Protokoll från kommunala handikapprådet 209-09-02.
3. Protokollsutdrag från Kf 2009-09-28 § 66: Motion om särskilt
boende för senildementa. Beslut att avslå motionen med
utredare Berit Burmans utlåtande som motivering.

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser
1. Kallelse till gemensamt informations- och samrådsmöte från
X-Trafik AB: Länets samrådsgrupp för färdtjänst och sjukresor
har på uppdrag av kollektivtrafikberedningen tagit fram förslag till
länsgemensamma tillämpningsanvisningar för färdtjänst och
färdtjänsttaxa.
Tid: torsdag 29 oktober kl. 09:15- ca 11:30
Plats: X-Trafiks lokal, Söderhamn.

