NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 17 juni 2009 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Ekonomirapport 2009-05. BILAGA

3.

Tillsynsrapport IFO. Besök av repr. från
Länsstyrelsen kl. 09:00 – 10:00

4.

Budget 2009. Åtgärdsförslag 2009, Komvux

5.

Budgetram 2010 + nämndsmål 2010

6.

Omfördelning av budget mellan programpunkt 8
och 18

169/2009

7.

Yttrande till KS: Motion om genmanipulerad mat

87/2009

8.

Yttrande till KS: Motion om skolmat fri från
genmanipulation

94/2009

9.

Kostpolitisk mål. BILAGA. OBS arbetsmaterial

10.

Förslag till ny kostorganisation. BILAGA. OBS
arbetsmaterial

11.

Handikappanpassning, Sörfjärdens badstrand

12.

Kommunal social beredskap

13.

Riktlinjer familjehem

14.

Sjukgymnast och arbetsterapeut i egen regi

15.

Rapporter/information

16.

Delegeringsbeslut

17.

Delgivningar

156/2009

547/2008

18.

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: Helena Bikoff (c)

ÄRENDE 2
Ekonomirapport 2009-05
Förvaltningschef Mats Collin och ekonom Katarina Sjödin redogör för
den ekonomiska ställningen för omsorgs- och lärandenämndens
verksamhetsområden per 2009-05:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört 2009-05:

115 303

Bokfört 2008-05:

-------

Budget 2009:

274 743

Budgetavvikelse:

- 6 740

Bokförda löner maj 2008: 12 361
Bokförda löner maj 2009: 16 863
Information: Månadsuppföljning för politisk verksamhet:
1250 OL-nämnd:
Bokfört maj 2008:

143

Bokfört maj 2009:

235

Budget 2009:

550

ÄRENDE 3
Tillsynsrapport IFO
Regeringen har gett länsstyrelserna och Socialstyrelsen i uppdrag att
under 2008-2010 granska missbruks- och beroendevården och i en
gemensam rapport senast mars 2011 redovisa socialtjänstens och
hälso- och sjukvårdens insatser för personer med missbruk eller
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beroende. Rapporten ska innehålla beskrivningar av vad som är bra
och vad som brister samt trender inom området.
Länsstyrelsens representanter besökte Nordanstig i april 2009 för
tillsyn.

ÄRENDE 4
Budget 2009. Åtgärdsförslag 2009, Komvux

ÄRENDE 5
Budgetram 2010 + nämndsmål 2010

ÄRENDE 6

169/2009

Omfördelning av budget mellan programpunkt 8 och 18
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin daterat
2009-05-19:
Följande omföringar mellan verksamheter bör justeras i budget 2009
avseende personal inom omsorgs- och lärandenämnden,
Verksamhetsstöd till UO-stab.
Budget omfördelas från Verksamhetsstöd:
Programpunkt 8 Personal
Kostnader

368 tkr

Budget omfördelas till UO-stab:
Programpunkt 18 UO-stab

368 tkr

Kostnader

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår OL-nämnden att
Genomföra följande överföringar mellan verksamheter
Programpunkt 18 UO-stabs kostnadsbudget ökas med 368 tkr
Programpunkt 8 Personals kostnadsbudget minskas med 368 tkr
Ny ram för Verksamhetsstöd
Intäkter
24 805
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31 606

65
9 320

87/2009

Yttrande till KS: Motion om genmanipulerad mat
Föreligger tjänsteutlåtande från chefen för kost- och städ Elisabeth
Engberg daterat 2009-06-08:
Yttrande om motionerna till kommunfullmäktige Dnr § 87 2009
angående att Nordanstigs kommun endast köper livsmedel med
certifierat GMO-fri produktion, samt Dnr 94/2009 angående att all
mat som serveras i Nordanstigs skolor skall vara ekologisk och fri
från genmanipulation.
Ärendet har beretts av Elisabeth Engberg, enhetschef Kost & Städ.
Bland de livsmedel som finns på marknaden är de som är märkta enligt
KRAV och Svenskt Sigill framställda utan GMO (Genetiskt Modifierade
Organismer). I Allmänna föreskrifter, inför det vårt nya inköpsavtal för
livsmedel som började gälla 2009-04-01 och sträcker sig till 2010-0331, ställdes krav på leverantörerna att det skulle finnas tydlig märkning
av produkter som innehåller GMO. (Leverantören skall beskriva vilka
krav som ställs på de produkter som innehåller och består av genetiskt
modifierade organismer (GMO) och hur de är märkta med uppgift om
detta.)
Eftersom att det oftast är dyrare att köpa ekologiskt framställda
livsmedel,
är det priset som avgör inköpen i Nordanstigs kommun.(Bifogar en
sammanställning/prisjämförelse av de ekologiska varor vi har
upphandlade i livsmedelsavtalet).
Tillgången på ekologiska livsmedel har stadigt ökat och min
förhoppning är
att priserna kommer att vända nedåt när fler odlare/producenter vågar
satsa
på ekologisk framställning av livsmedel, gärna i närheten av där
livsmedlen konsumeras. Ett verktyg som gör att efterfrågan ökas i
offentlig sektor, är Riksdagens riktlinjer för offentlig förvaltning. Att fram
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till och med år 2010, bör 25 % av totala anslaget för livsmedelinköp
utgöras av ekologiskt framställda livsmedel.
I dagsläget försöker Kost och Städ att noga läsa innehållsförteckning
för att undvika GMO och vi satsar på att handla ekologiskt när priset så
tillåter.
God näringsriktig mat lagad på råvaror som ur hälsosynpunkt är säkra
har
stor bidragande effekt på folkhälsan i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 8

94/2009

Yttrande till KS: Motion om skolmat fri från genmanipulation
OBS! Se tjänsteutlåtandet från Elisabeth Engberg enligt ovan,
ärende 7.

ÄRENDE 9
Kostpolitisk mål
Från Folkhälsorådet 2008-11-10 § 19: Hälsa på skolor/förskolor.
Folkhälsorådet föreslår att kostpolitiskt mål inrättas i kommunen.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2009-01-28 § 3 att uppdra
till förvaltningen att utarbeta förslag till kostpolitiskt mål.

ÄRENDE 10
Förslag till ny kostorganisation
Chefen för kost- och städ Elisabeth Engberg informerar.
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547/2008

Handikappanpassning, Sörfjärdens badstrand
Bakgrund:
Styrelsen för Intresseföreningen i Sörfjärden, vilken representerar
bofasta och sommargäster, har under året diskuterat möjligheten att
erbjuda en möjlighet att nå stranden. Tankarna går även till de äldre i
byn och unga familjer med barnvagnar eller kärror.
Det gäller tillverkning av en träramp från vägen ner mot stranden.
Rampen avslutas lämpligen med ett mindre däck där rullstolar och
rollatorer kan få plats.
Det finns flera ställen där en ramp kan byggas utan att störa
bredvidliggande fastigheter. Lämpligast är nog att lägga den i
anslutning till parkeringsplatsen mitt på Strandvägen.
Vår fråga till kommunen är om kommunen kan projektera och
genomföra denna idé. De flesta argumenten talar till förmån för en
sådan handikappanpassning – nackdelarna är naturligtvis kostnaden
och underhållet.
Kommunstyrelsen önskar nämnden yttrande.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev att uppdra till
förvaltningen att utarbeta förslag till alternativa lösningar på förfrågan.
Ärendet lämnas även till kommunala handikapprådet för yttrande.
Handikapprådet har vid sitt möte 2009-04-06 beslutat att ställa sig
positiva till förslaget om träramp på badstranden i Sörfjärden.
Kommunstyrelsens beslut 2009-06-04 blev:
Kommunen ser för närvarande ingen möjlighet att bistå med hjälp till en
träramp på badstranden i Sörfjärden och avslår därför framställan.

ÄRENDE 12
Kommunal social beredskap
Ärendet tidigare behandlat i nämndens 39/2009.
Förslag till beslut från IFO-chef Britt Sjöberg vid det tillfället var:
Att omsorgs- och lärandenämnden antar beskriven organisation av
kommunens sociala beredskap med tillkommande personalkostnader á
8 127 kronor per månad.
Följande information lämnas vid nämndens möte 2009-04-22:
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Förvaltningen söker kontakt med Hudiksvalls kommun för att se om
den ”bakjour” som ingår i beredskapen kan samordnas med
Hudiksvalls kommun. Detta skulle i så fall innebära att kostnaden blir
något lägre.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2009-04-22 § 39 att
anta den beskrivna organisation dock med ändringen att EN
person/helg har beredskap, under en månads försöksperiod.

ÄRENDE 13
Riktlinjer familjehem

ÄRENDE 14
Sjukgymnast och arbetsterapeut i egen regi
Föreligger tjänsteutlåtande från biträdande verksamhetschef Kia Zacco
daterat 2009-06-10:
Kommunen har skyldighet att tillhandahålla sjukgymnast och
arbetsterapeut i särskilt boende och på korttids.
Dessa tjänster har vi köpt från landstinget Gävleborg under ett antal år,
och vill nu säga upp avtalet p g a vi vill ha dessa funktioner i egen regi.
Att ha dessa funktioner i egen regi skulle innebära en närmare kontakt
mellan professionerna och verksamheten. Arbetsterapeut och
sjukgymnast kommer då att ingå i arbetsgrupperna och kan
regelbundet ge omvårdnadspersonal handledning vilket leder till en
bättre kontinuitet för den enskilde brukaren. De behov som finns ute i
verksamheterna skulle kunna bli åtgärdade på ett effektivare sätt.
Att arbeta under samma huvudman gör att alla blir delaktiga i de mål
som satts upp och tillsammans arbetar man för att vidareutveckla och
effektivisera verksamheterna.
Kostnaderna kommer att vara de samma och vi kommer att kunna
utnyttja resurserna på ett bättre sätt då vi ser ett ökat behov.
Förslag till beslut
Att säga upp avtalet med landstinget Gävleborg och anställa
sjukgymnast och arbetsterapeut i egen regi.
Att from 1 januari 2010 anställa sjukgymnast och arbetsterapeut
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ÄRENDE 15
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. Redovisning av statistik gällande särskolans bedömningar och
vid vilka åldrar dessa utförs (info: Ginger Svensson kl. 11:3012:00)
2. Schema- och bemanningssystem (info: Agneta Tingelöf och Åsa
Johansson kl. 13:00-13:15)
3. LOV-projektet, ersättningssystem (info: Peter Dons Möller,
Katarina Lindberg, Margareta Åström kl. 13:30-14:00)
4. Familjeklasser (info: Ulf Karlsson kl. 14:15-14:45)
5. Statistik från Barnahus Gävleborg (info: Mats Collin)
6. Avtal avseende beställningscentral för anropsstyrd trafik,
X-Trafik, tom. 2011-02-28.
7. Statistik omvårdnadsboende
8. Från Länsstyrelsen 2009-06-01: Nationell rapport om
kommunernas äldreomsorg, sammanställning av gjorda
iakttagelser i tillsyn under 2008.
9. Från Arbetsmiljöverket 2009-05-19, INF 2008/40527:
Information om avslutat ärende gällande inspektion av hemtjänst
och personlig assistans i Nordanstigs kommun
10. Från Länsstyrelsen 2009-06-01, dnr: 702-1368-09: Ansökan om
tillstånd enligt 7 kap 1 § SoL. BESLUT: att Harmångers
Ungdomshem AB, Backvägen 15, 820 75 Harmånger ges
tillstånd att bedriva HVB-hemsverksamhet.
11. Konferens i Hassela 11-12 november 2009: djur som
terapeutiskt verktyg.
12. Öppna skolskjutsar från ht 2009 (UK-nämndsärende).
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13. Strategier för måluppfyllelse (skriftlig rapport från Mats Dahl och
Ronny Spångberg).

ÄRENDE 16
Delegeringsbeslut
1. MYU-protokoll 2009-06-02 § 106-118
2. Omvårdnadsstipendiater 2009. Undertecknat av ordförande
Sven-Åke Eriksson 2009-06-03.
3. Projekt ”Kickar utan droger” att UO-förvaltningen medfinansierar
föreningen Bergsjögårdens projekt med 84 tkr. Undertecknat av
förvaltningschef Mats Collin 2009-04-30
4. Omfördelning av budget mellan programpunkt 16 och 9.
Undertecknat av förvaltningschef Mats Collin 2009-05-19.

ÄRENDE 17
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från KS 19/5 § 86: Granskning:
Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom socialförvaltningens
individ- och familjeomsorg. Uppdrar till OL-nämnden att besvara
rapporten.

ÄRENDE 18
Kurser/konferenser

