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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
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Urban Rohlin (S)

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

ÄRENDE 3

470/2009

Flextrafik
Ärendet tidigare behandlat i nämndens § 119/2009.
Förslaget från trafikgruppen 2009-10-05 genom trafikhandläggare Ann
Gottvall var då 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.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2009-10-21 § 119 att
återremittera ärendet till trafikgruppen.

ÄRENDE 4
Trafikbeställning för trafikåret 2010

ÄRENDE 5
Information från förvaltningschef
Förvaltningschef Mats Collin informerar.
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238/2009

Ekonomirapport 2009-10
Förvaltningschef Mats Collin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2009-10:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört oktober 2009:

232 589

Bokfört oktober 2008:

----

Budget 2009:

274 743

Budgetavvikelse:

- 6 253

Bokförda löner oktober 2008:

12 893

Bokförda löner oktober 2009:

15 755

ÄRENDE 7
Budget 2010 och nämndsmål 2010
Bakgrund
Ärendet har tidigare behandlats i nämndens § 73/2009, § 90/2009,
§ 106/2009, § 124/2009.
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.
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….”
OL-nämnden beslutar inte om budget 2010.
Inför nämndens möte 2009-11-18 föreligger tjänsteutlåtande från
förvaltningschef Mats Collin daterat 2009-11-09:
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Bakgrund
Nämnden har att årligen anta mål för nästkommande verksamhetsår,
mål som är anpassade till föreslagen budget. Inriktningen har varit att
föreslå ca 4 mål per programpunkt.
Sammanfattning
Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram bifogat förslag till
nämndsmål för 2010. Förvaltningen föreslår att vissa av dessa mål bör
kopplas till kommunfullmäktiges mål.
Förslag till beslut
Omsorgs- och lärandenämnden föreslås besluta
att anta de nämndsmål som redovisas i målplan 2010, samt
att anta den koppling mellan nämndsmål och kommunfullmäktiges mål,
som redovisas i målplan 2010.

ÄRENDE 8
Införande av LOV (Lagen om valfrihet)
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
verksamhetschef Eva Gottvall-Bruno daterat 2009-11-09:
Bakgrund
Ett av nämndens mål har varit att ”i början av år 2010 skall
valmöjligheten av andra utförare inom äldreomsorgen, ha ökat”
På nämndens uppdrag har ett projekt pågått under 2009, där regler och
rutiner har tagits fram för att möjliggöra alternativa utförare inom
hemtjänsten.
Förvaltningens uppdrag har därför varit att förbereda så att alternativa
utförare enligt LOV kan bli aktuellt under början av 2010.
Kommunfullmäktige har i § 71 2008 uppdragit till nämnden ”att pröva
en form av alternativ driftsform inom äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige beslutade vidare att de krav / frågeställningar i
fullmäktiges beslut 2008-03-31 § 20 kan för närvarande ej tillgodoses
då frågeställningarna är för tidigt väckta.”
Kommunfullmäktige beslutade i § 20 2008 att ”återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med uppdraget att en kostnadskalkyl utarbetas för
avveckling och omställning till alternativa driftsformer inom
omsorgsverksamhet. Vidare att vid eventuella avtal skall kollektivavtal
och meddelarfrihet finnas med som krav. En löpande, klart uppbyggd
kontrollstruktur för all, kommunal och privat, omsorg ska utarbetas.
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Samt slutligen att återremissen även ska klargöra vilken del av
verksamheten som det gäller.”
Sammanfattning
Projektet har resulterat i kvalitetsstandarder för hemtjänsten. Dessa
antogs av nämnden vid dess oktobersammanträde.
Projektet har även tagit fram vilken timersättning som egen och extern
verksamhet skall ersätta med. Budget 2010 bygger på dessa
timbelopp.
Timbeloppet föreslås bli högre för kommunalt utförd verksamhet
eftersom kommunens åtagande kommer att vara större, bland annat
avseende larm under hela dygnet. Nuvarande beräkning visar att
timersättning för omvårdnad för privata utförare bör vara ca 425 kronor
och för service ca 284kronor. För kommunalt utförd hemtjänst bör
beloppet vara ca 490 kronor.
Förslag till beslut
Omsorgs- och lärandenämnden föreslås besluta
att fastställa ersättning till kommunalt utförd hemtjänst till 490:35
kronor, samt
att nämnden vid senare tillfälle beslutar om beloppet till privata utförare.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att, i enlighet med LOV-lagstiftningen, införa möjlighet för privata
utförare inom hemtjänsten, samt
att detta bör ske senast 1 april 2010.

ÄRENDE 9
Kostnader för kost och logi för internatboende elever
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
verksamhetschef Ronny Spångberg daterat 2009-11-11:
Bakgrund
Nämnden har uppdragit till förvaltningen att skyndsamt undersöka om
ersättning från den enskilde kan återinföras i samband med
elevhemsboende inom gymnasiesärskolan. Förvaltningen har därför
utrett vilka överkostnader kommunen har för de internatboende elever
där dessa kostnader ingår i den avgift kommunen betalar till
utbildningsanordnaren.
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När det gäller matkostnaderna har vi i samråd med övriga kommuner i
närområdet och i enlighet med gällande schablonbelopp kommit fram
till beloppet 1260 kronor per månad, nio månader per år.
Detta belopp utgör ersättning för fyra frukostar och fyra middagar per
vecka, måndag frukost och fredag middag undantas.
När det gäller boendekostnaden kan återkravet bara gälla de elever
som uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
Aktivitetsersättning uppgår brutto till knappt 7500 kronor per månad
och det är vår bedömning att en rimlig månadskostnad är 2500 kronor.
Även detta gäller nio månader per år.
Förslag till beslut
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att förvaltningen under nio månader om året ska ta ut en matavgift om
1 260 kronor per månad för elever med internatboende där maten är
inkluderad i utbildningskostnaden
att förvaltningen under nio månader om året ska ta ut en boendeavgift
om 2 500 kronor av de internatboende elever som uppbär
aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

ÄRENDE 10
Reducering av korttidsplatser på Bållebo
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
verksamhetschef Eva Gottvall-Bruno daterat 2009-11-09:
Bakgrund
Under beredningsarbetet med budget 2010 aktualiserades i
förvaltningen frågan om att minska antalet korttidsplatser på Bållebo.
Nordanstigs kommun har en betydligt högre andel korttidsplatser än
andra kommuner i länet.
Budget 2010 förutsätter att kostnaderna för Bållebo sänks med 2 000
tkr
Sammanfattning
Utredningen föreslår att nuvarande 36 platser reduceras till 27
korttidsplatser. Därutöver tillskapas 5 särskilda boendeplatser i form av
demensboende.
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Korttidsplatserna föreslås fördelas på 9 korttidsplatser/
rehabiliteringsplatser och 18 växelvårdsplatser.
Nuvarande sjuksköterskebemanning är relativt hög jämfört med andra
kommuners motsvarande verksamhet. Sjukskötersketätheten föreslås
därför sänkas. En något utökad bemanning föreslås för rehabplatserna.
Kostnadsreduceringen beräknas till ca 2 600 tkr i helårseffekt.
Förslag till beslut
Omsorgs- och lärandenämnden föreslås besluta
att uppdra till förvaltningen att verkställa förändringen på Bållebo i
enlighet med utredningens intentioner.

ÄRENDE 11
Fråga om upphandling av personlig assistans enligt LSS/LASS
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
verksamhetschef Eva Gottvall-Bruno daterat 2009-11-09:
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.
I nuläget oklart om kostnaden kommer att kunna sänkas med 3 000 tkr
redan under budgetåret 2010.
I övrigt se utredning.
Förslag till beslut
Omsorgs- och lärandenämnden föreslås besluta
att uppdra till förvaltningen att planera och genomföra en förändring av
kommunens utförande av personlig assistans, genom att upphandla
privat utförare för detta, samt
att förändringen skall genomföras snarast möjligt med beaktande av
gällande arbetsrätts- och upphandlingslagstiftning.
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ÄRENDE 12
Sammanslagning av daglig verksamhet
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
verksamhetschef Eva Gottvall-Bruno daterat 2009-11-09:
Bakgrund
I juni beslutade nämnden att all daglig verksamhet inom handikappomsorgen snarast möjligt samlas till ett ställe, förslagsvis en ledig av
kommunen ägd lokal. Idén om detta tillvägagångssätt kom från
personalgruppen själv.
Budget 2010 utgår från att verksamheten skall bedrivas på ett ställe
och en mindre kostnadsreducering därigenom skall kunna genomföras.
Sammanfattning
Uppdraget till förvaltningen var att lokalisera en sammanslagning av
daglig verksamhet till en av kommunen ägd ledig lokal. Utredningen
har kommit fram till att Backens skola bör vara lämplig för detta
ändamål. En inflyttning kan ske i takt med att del av skolverksamheten
vid Backen flyttas till Bergsjö.
Förslag till beslut
Omsorgs- och lärandenämnden föreslås besluta
att ge förvaltningen fortsatt uppdrag att utreda och verkställa en
sammanslagning av Daglig verksamhet till en plats,
att lokaliseringen skall ske till Backens skola, samt
att flyttning sker i den takt som är praktiskt möjligt.

ÄRENDE 13
Arbets- och delegationsordning för OL-nämnden
Ärendet tidigare behandlat i nämndens § 45/2009 (information om 1:a
utkastet till arbets- och delegationsordning).
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ÄRENDE 14
Rapporter/information
1. Redovisning: Kontaktpersoner/familjer och ledsagning perioden
jan-sept 2009, LSS och SoL.
2. Brev till OL-nämnden daterat 2009-09-17 gällande färdtjänstresor i annan kommun (kommunens handlingskortsnr:
2009.3163) samt färdtjänsthandläggare Gun Johanssons svar
daterat 2009-09-24.
3. Informations- och samrådsmöte gällande förslag till länsgemensamma tillämpningsföreskrifter för färdtjänst och
färdtjänsttaxa 2009-10-29 (info: Sven-Åke Eriksson (C).
4. Från Öhrlings september 2009: Nyckeltalsanalys för Nordanstig:
Varför ska vi jämföra oss?
5. Statistik från arbetsförmedlingen per september 2009 för
Gävleborgs län (från AMA).
6. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2009-10-22 dnr: 704-8604-09:
Utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten
och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnar våld. BESLUT: Nordanstig beviljas 200.000 kr för att
utveckla det lokala samarbetet mellan kommunen, polisen,
vårdcentral, frivilligorganisationer m.fl. i syfte att förbättra stödet
till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
7. Rapport från FoU nr 2009:4: Att dokumentera socialtjänstens
insatser för barn och unga.
8. Från SKL 2009-11-03, cirkulär 09:65:
Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till
barn.
9. Från SKL 2009-11-03, cirkulär 09:66:
Gemensamma överenskommelser om samarbete och
gemensam individuell planering mellan hälso- och sjukvården
och socialtjänsten.
10. Semesterplanering (info: Katarina Lindberg kl. 14:00)

ÄRENDE 15
Delegeringsbeslut
1. Ordförandebeslut gällande medfinansiering i ERF-projektet
”Genom skogen till Arbetet”. Den totala medfinansieringen för
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Nordanstig uppgår till 1 730 530 kr.
Undertecknat av Sven-Åke Eriksson (C) 2009-09-30.
2. Avtal om myndighetsutövning med Hudiksvalls kommun. Avtalet
avser tillhandahållande av specialistresurs för ärenden enligt
LSS om merkostnader under ordinarie assistents sjukdomsperiod för andra assistansanordnare. Undertecknat av
förvaltningschef Mats Collin september 2009.
3. Avtal gällande användandet av databasapplikationen Accorda
2009. Licenstagare: Stöd och Lärande. Undertecknat av
verksamhetschef Ronny Spångberg 2009-11-02.
4. Avtal ungdomsmottagning Hudiksvall mellan Nordanstigs
kommun, Hudiksvalls kommun och Division Primärvård inom
Landstinget. Undertecknat av OL-ordföranden Sven-Åke
Eriksson (C) och förvaltningschef Mats Collin.
5. Myndighetsutskottets protokoll 2009-10-28 § 195-202.

ÄRENDE 16
Delgivningar
1. Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2009-09-14.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2009-10-29 § 182 med
beslut att uppmana OL-nämnden att fortsätta arbete med att
hålla budgetramen för 2009.

ÄRENDE 17
Kurser/konferenser

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.

