NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 25 februari 2009 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Nämndsbokslut 2008. BILAGA

3.

Avstämning nämndsmål 2008

4.

Internkontrollplan 2009 för OL-nämnden. BILAGA

5.

Val av ny ledamot till OL-nämndens
myndighetsutskott (efter Petra F-D)

6.

Val av ersättare i kollektivtrafikberedningen

7.

Remiss: Förslag till länsgemensamma
tillämpningsanvisningar för färdtjänst. BILAGA

8.

Skolans schablonersättning 2009 för mottagande
av flyktingar (OL § 9/2009)

9.

Riktlinjer för feriearbeten 2009

10.

Introduktionsersättningsnivåer 2009 (OL § 8/2009)

11.

Utjämningsbidrag, LSS (OA § 133/2008)

12.

Rapporter/information

13.

Delegeringsbeslut

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)

ÄRENDE 2
Nämndsbokslut 2008

ÄRENDE 3
Avstämning nämndsmål 2008

ÄRENDE 4
Internkontrollplan administrativa rutiner 2009 för OL-nämnden
Ett förslag till internkontrollplan föreligger daterat 2009-02-18.

ÄRENDE 5
Val av ny ledamot till OL-nämndens myndighetsutskott (efter
Petra F-D)

ÄRENDE 6
Val av ersättare i kollektivtrafikberedningen
Nämnden har att utse ersättare i kollektivtrafikberedningen.
Sven-Åke Eriksson (c) är tidigare val som ordinarie representant
(OA § 177/2008).
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ÄRENDE 7
Remiss: Förslag till länsgemensamma tillämpningsanvisningar för
färdtjänst
Enligt befintligt avtal gällande den anropsstyrda trafiken som har
tecknats mellan X-Trafik AB, kommunerna och landstinget skall
enhetliga regelverk inom de olika trafikslagen eftersträvas i syfte att
minska kostnaderna, förenkla för resenärerna, beställningscentral och
övrig administration.
I länet finns en partsgemensam samrådsgrupp för färdtjänst och
sjukresor som på uppdrag av Kollektivtrafikberedningen tagit fram ett
förslag till länsgemensamma tillämpningsanvisningar för färdtjänst.
Remisstid: 2009-02-01 – 2009-06-15.
Remissvar lämnas skriftligen till: X-Trafik AB, Färdtjänstenheten, Box
125, 826 23 Söderhamn.

ÄRENDE 8
Skolans schablonersättning 2009 för mottagande av flyktingar (OL
§ 9/2009)
Bakgrund
För flyktingmottagande erhåller kommunen en schablonersättning från
Migrationsverket. Ersättning utbetalas i efterskott och utbetalas under
två år, den totala 24 månadsersättningen var 2008:
Per vuxen 181 400 kronor
Per barn 111 400 kronor

ÄRENDE 9
Riktlinjer för feriearbeten 2009
Föreligger tjänsteutlåtande från invandrar- och arbetsmarknadsvariga
Bente Sandström daterat 2009-02-12:
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för arbetet med
feriearbete 2009.
De liggande budgetförutsättningarna (180 tkr) innebär ett antal platser
nästa år om ca 38 st.
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Nordanstigs kommun, Äldreomsorgen, har avtal med
Bromangymnasiet i Hudiksvall om feriearbetsplatser för
Omvårdnadsprogrammets studerande i åk 1. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden har tidigare haft intentionerna att rikta en del
feriearbetsplatser mot omsorgen. Detta i ett rekryterande syfte då
omvårdnadsprogrammet har haft få sökande och man ser en framtida
risk i personalrekryteringen till utbildade i omvårdnadsarbetet.
2009 års platser föreslår vi återigen främst riktas mot omsorgen och
fördelas mellan de tre årskullarna. Åk 8 som har intresse och avser att
söka OP, åk 9 som har sökt OP och de avtalade inom OP åk 1. Nytt för
i år är att vi erbjuder 3 platser till Sommarskola i regi av Nordanstigs
kommuns grundskola.
Förslag för riktlinjer 2009:
• Feriearbetet omfattar 75 timmar, normaltid är tre veckor, fem
timmar om dagen, måndag till fredag.
• Arbetet utförs under en period under sommaren.
• Platserna erbjuds de som fyllt 15 år men ej 18 år samt går ut åk
8, 9 och åk 1 på Gymnasiets Omvårdnadsprogram enligt avtal.
Platserna riktar sig till de som avser att söka
Omvårdnadsprogrammet i sitt kommande gymnasieval.
• Att erbjuda platser till Sommarskola i samarbete med
Nordanstigs kommuns grundskola.
• I det fall sökande ungdomar är fler än erbjudna platser
prioriteras de som ej haft feriearbete föregående år och därefter
lottning.
• I samarbete med IFO ges förtur inom ramen av befintliga platser
utöver ovanstående riktlinjer för ett mindre antal ungdomar som
är i särskilt behov.
Förslag till beslut:
Att fastställa ovanstående riktlinjer för feriearbeten 2009

ÄRENDE 10
Introduktionsersättningsnivåer 2009
Återremitterat ärende från nämndens möte 2009-01-28 § 8.
Föreligger tjänsteutlåtande från arbetsmarknads- och
invandraransvariga Bente Sandström daterat 2009-02-09:
Omsorgs- och lärandenämnden föreslås fastställa följande nivåer för
introduktionsersättning att gälla fr.o.m. 09-03-01 (fjolårssiffrorna inom
parentes);
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Ensamstående under 29 år
Ensamstående 29 år och över
Ensamstående med barn
Inneboende (utan försörjningspliktiga föräldrar)
Sammanboende/gifta med barn
Sammanboende/gifta utan barn – under 29 år
Sammanboende/gifta utan barn – över 29 år
Barntillägg - barn 0 – 12 år
- barn 13 år –

7079 kr
7624kr
7622 kr
5088 kr
10891 kr
10891 kr
10018 kr
654 kr
980 kr
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(6781 kr)
(7303 kr)
(7303 kr)
(4797 kr)
(10432kr)
(9596 kr)
(10432kr)
(626 kr)
(939 kr)

Nuvarande nivåer gäller sedan 080301. Nivåerna på
Introduktionsersättningarna och den schablonersättning kommunen
erhåller följer fastställt prisbasbelopp och den höjning som sker mellan
åren. Mellan 2007 – 2008 var höjningen, omräkningstalet 1,01737 och
för 2009 är talet 1,04390243902 ~ 4,4 % vilket förslaget ovan baseras
på.
Prisbasbelopp:
2007 40 300:2008 41 000:2009 42 800:2010
Ersättningen beviljar och betalar kommunen ut till enskild som under 2
år deltar i Nordanstigs kommuns introduktion enligt upprättad
introduktionsplan. Erhåller någon ersättning av föräldrapenning,
aktivitetsstöd, förvärvsinkomst reduceras introduktionsersättningen
med motsvarande belopp och enligt fastslagna riktlinjer, Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden § 124 2006.
De statliga ersättningarna av schablonersättning kommunen erhåller
räknas upp årligen enligt ovan nämnda omräkningstal kopplat till
basbeloppet varför denna höjning är kostnadsneutral vad gäller
individernas ersättningar.
Nordanstigs kommun betalade 2008 ut 2 109 700 kr i
introduktionsersättning. Med en uppräkning av 4,4 % ökar således
omsättningen med 92 827 kr vid samma utbetalningsnivå.
Kommunen äger själva rätten att fastställa riktlinjer och nivåer gällande
introduktionsersättningar inom ramen för flyktingmottagandet. En viss
samordning sker inom länet och nivåer och riktlinjer i kommunerna
liknar varandras.
Detta förslag skiljer sig från det återremitterade på det viset att det är
rakt uppräknat med omräkningstalet från föregående års nivå. Det förra
var något differentierat och var helt och hållet kopierat Gävle och
Hudiksvalls kommuns nivå på introduktionsersättning.
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Förslag till beslut:
Att fastställa upprättat förslag till nivå på introduktionsersättning
gällande personer som omfattas av Nordanstigs kommuns avtal med
Migrationsverket om flyktingmottagning och Lagen om
integrationsersättning (1992:1068).
Att dessa nivåer gäller from 2009-03-01
Att i fortsättningen tillämpa principen att räkna upp
introduktionsersättning för nämnda målgrupp enligt omräkningstal
baserat på nivå av fastställt basbelopp.

ÄRENDE 11
Utjämningsbidrag, LSS
Vid nämndens möte 2008-10-22 § 133 tog ledamot Barbro HögströmLarsson (c) tar upp ärende gällande utjämningsbidraget inom LSS, då
det visar sig att Nordanstigs kommun får betala utjämningsbidrag till
staten för 2009.
Barbro Högström-Larsson tar upp följande frågeställningar:
1. Hur redovisas kostnader inom LSS?
2. Är statistiken rätt?
3. Har rätt kontering skett?
4. Vilken roll spelar indragningarna inom LSS-verksamheten?
5. Beviljas insatser enligt SoL i stället för enligt LSS?
.

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.
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1. Info om LOV-projektet (info: Margareta Åström, Katarina
Lindberg och Peter Dons Möller kl. 11:00)
2. Taxe-gruppens info (info: Katarina Sjödin)
3. Rapport till länsstyrelsen per 2008-12-31: Ej verkställda beslut.
4. Beslut från länsstyrelsen daterat 2009-02-02, dnr: 702-57-09:
Ansökan om förändring i tillstånd att bedriva enskild verksamhet
i form av hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 § första
punkten SoL med beslut att bevilja Vinkeln i Nordanstig AB
förändring i tillståndet. Ny föreståndare skall vara Maria Eriksson
med 100% tjänstgöringsgrad.
5. Kvartalsrapport från Samhall AB för 4:e kvartalet 2008.
6. Internbudget 2009.
7. Nätverksträff i Söderhamn 27 januari (info: Sven-Åke Eriksson)
8. Avtal projektanställning LRV/LPT gällande kostnaden
(info: Eva Gottvall-Bruno)
9. Äldreboende (info: Britt-Marie Sjölund och Eva Gottvall-Bruno)
10. Statistik omvårdnadsboende
11. LSS-redovisning (info: Eva Gottvall-Bruno)
12. LASS-redovisning (info: Eva Gottvall-Bruno)
13. Från SNAC: Äldre personer med och utan äldreomsorg, en
jämförelse mellan Kungsholmen och Nordanstig. SNAC-K
rapport nr 15.
14. Statistik: Kommunal familjerådgivning 2008.
15. Från Migrationsverket 2009-02-03, dnr: 59-2009-2634:
Strukturella insatser – ersättning för betydande extraordinära
kostnader enligt 26 § förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.
16. Från Synskadades Riksförbund Hudiksvall-Nordanstig
2009-02-06: Angående frågan om våld mot kvinnor med
funktions-nedsättning.
17. Beslut från länsstyrelsen daterat 2009-02-16, dnr: 701-1547808: Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § och 4 § SoL gällande
biståndsenheten ÄO. Nämnden ska redovisa senast
2009-03-31 vilka åtgärder som kommer att vidtas för att komma
tillrätta med de påtalade bristerna.
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ÄRENDE 13
Delegeringsbeslut
1. Kommunens deltagande i uppbyggnaden av longitudinella
områdesdatabaser – SNAC. Undertecknat av förvaltningschef
Mats Collin 2009-02-17.
2. Fastställande av läsårstider gällande gymnasieutbildning och
vuxenutbildning (Ronny Spångberg).
3. Myndighetsutskottets protokoll 2009-01-28 §§ 23-30.
4. Myndighetsutskottets protokoll 2009-02-11 §§ 31-46.
5. Hyresförhandling (höjda hyror från och med 2009-04-01).

ÄRENDE 14
Delgivningar

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser
1. Från föreningen Enhörningen: Våld och missbruk hör ihop. Vad
innebär det? 10 mars i Sundsvall.
2. Från Region Gävleborg: Vuxenärenden enligt SoL samt
tillämpning av LVM. 18 mars i Gävle.

