NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 26 augusti 2009 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Delårsbokslut per 2009-06-30. BILAGA

3.

Ekonomirapport 2009-07. BILAGA

4.

Budget 2009, åtgärdsförslag

5.

Budgetram 2010 + nämndsmål 2010

6.

Kommunal social beredskap

Britt S

7.

Kostpolitiskt mål. BILAGA

8.

Avtal om flyktingmottagning 2010 –
Migrationsverket

Elisabeth
Kl. 14:00
Bente S
Kl. 15:30

9.

Bidragsansökan från RFSL Ungdom Nord

10.

Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka
kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Britt S

11.

Omvårdnadsboende Katrinebergsgården

12.

Rapporter/information. BILAGOR

Ingela S
Kl. 15:00
Ronny kl. 08:30
LOV-info 13:00

13.

Delegeringsbeslut

14.

Delgivningar

15.

Kurser/konferenser

16.

Öppna skolskjutsar

Eva GB, Britt S,
AnnaLena kl. 08:45
238/2009

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: Barbro Högström-Larsson (C)

ÄRENDE 2
Delårsbokslut per 2009-06-30

ÄRENDE 3
Ekonomirapport 2009-07
Förvaltningschef Mats Collin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2009-07:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört juli 2009:

154 407

Bokfört juli 2008:

---

Budget 2009:

274 743

Budgetavvikelse:

- 4 340

Bokförda löner juli 2008:
Bokförda löner juli 2009:
Information: Månadsuppföljning för politisk verksamhet:
1250 OL-nämnd:
Bokfört juli 2009:

326,7 (förbrukat 59,4 %. Riktpunkt 58,3 %)

Budget 2009:

550
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ÄRENDE 4
Budget 2009, åtgärdsförslag
Ärendet tidigare behandlat i nämndens §§ 51/2009 samt 72/2009.

ÄRENDE 5
Budgetram 2010 + nämndsmål 2010
Ärendet har tidigare behandlats i nämndens § 73/2009.
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.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2009-06-17 att uppdra till
förvaltningen att lämna förslag på nämndsmål 2010 utifrån tilldelad
budgetram.

ÄRENDE 6
Kommunal social beredskap
Ärendet tidigare behandlat i nämndens § 39/2009 samt 80/2009.
Kommunens sociala beredskap under annan tid än kontorstid består
idag av att IFO-chefens, förvaltningschefens och ordförandens
mobiltelefonnummer finns hos länskommunikationscentralen (LKC).
Beredskapen är dygnet runt.
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.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2009-06-17 att ärendet
tas upp igen vid nämndens möte 2009-08-26.
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg och
förvaltningschef Mats Collin daterat 2009-07-06:
Kommunens sociala beredskap under annan tid än kontorstid, består
idag av att IFO-chefens, förvaltningschefens och ordförandens
mobiltelefonnummer finns hos länskommunikationscentralen (LKC).
Beredskapen är dygnet runt.
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Detta fungerar inte tillfredställande då det kan vara svårt att komma i
kontakt med sociala tjänstemän vid behov av utryckning vid
krissituationer som rör barn och familj.
Tjänstemännen har inte beredskap och stänger ofta av sina mobiler på
fritid. Samtidigt känner tjänstemännen en outtalad förväntan från
arbetsgivaren att vara tillgänglig vid behov under ledighet.
Förslaget på organisation av den kommunala beredskapen för sociala
krissituationer på annan tid än kontorstid, är att en av den sociala
personalen har beredskap från kl.19.00-07.00 fredag/lördag och
lördag/söndag enligt 9-veckorsschema. Ett telefonnummer till
beredskapstelefon lämnas till LKC.
En backup beredskap finns i form av två 1:e socialsekreterare,
skolkuratorerna, IFO-chef, verksamhetschef samt förvaltningscheferna.
Vid eventuell utryckning utgår avtalsenlig övertidsersättning.
Under veckan på annan tid än arbetstid, måndag kl. 17.00 till fredag
kl. 07.00, har kommunen ingen social beredskap gentemot
allmänheten, något som också är fallet i omkringliggande kommuner.
IFO-chefens, förvaltningschefens och ordförandens
mobiltelefonnummer finns dock hos länskommunikationscentralen
(LKC) ifall polisen behöver kontakt i akuta ärenden som inte kan vänta.
Kostnaden för beskriven beredskapen är 24 tim á 29,60 kr + 12,73 kr
PO = 1.015,92 kr per person/helg, chefstjänstemännen undantagna.
Detta ger en ökad personalkostnad med totalt 6.848 kr per månad.
Förslag till beslut
anta ovan beskriven organisation av kommunens sociala beredskap
med tillkommande personalkostnader á 6.848 kronor per månad.

ÄRENDE 7
Kostpolitiskt mål
Ärendet tidigare behandlat i nämndens § 77/2009.
Bakgrund:
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.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2009-06-17 att
ärendet tas upp igen vid nämndens möte 2009-08-26.
Förvaltningen avser föreslå att de framtagna kostpolitiska målen antas.
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ÄRENDE 8
Avtal om flyktingmottagning 2010 – Migrationsverket
Nordanstigs kommuns avtal om flyktingmottagning går ut vid årsskiftet
2009/2010. Kommunen har ett löpande avtal som förlängs med ett år i
taget så länge kommunen inte säger upp avtalet. Om avtalet ska sägas
upp ska det ske senast tre månader innan årets slut.
Ärendet har föredragits i fullmäktige 16 februari 2009 med redovisning
av innebörden av det nu gällande avtalet och den ersättning som
kommunen får från staten och som ska täcka kommunens kostnader
under de första två åren.
Verksamhetens omfattning:
2006
2007
2008

19 personer varav 13 vuxna
51 personer varav 25 vuxna
17 personer varav 10 vuxna

Under perioden har sju personer flyttat till annan kommun och 8 barn
har fötts i Sverige, de omfattas inte av den statliga ersättningen.
Hur ska kommunen fortsätta arbetet?
Hur ska kommunen arbeta med flyktingmottagning nu och i framtiden?
Ärendet har tidigare behandlats i nämndens § 7/2009.
Kommunstyrelsens au behandlade ärendet i § 35/2009 med beslut att
remittera ärendet till OL-nämnden med uppdraget att utarbeta underlag
för beslut.
Förvaltningen avser att föreslå att flyktingmottagning skall fortsätta
under 2010, troligtvis i något lägre omfattning än tidigare.

ÄRENDE 9
Bidragsansökan från RFSL Ungdom Nord
RFSL Ungdom Nord arbetar för homo-, bisexuellas och
transungdomars rättigheter, möjligheter och skyldigheter i norra
Sverige, från Dalarna och norrut.
RFSL Ungdom Nord vädjar om en attitydförändring kring arbetet med
HBT–frågor i vårt upptagningsområde. Ansöker därför om bidrag från
Nordanstigs kommun med 9.736 kronor vilket motsvarar 1 kr/invånare.
Förvaltningen avser föreslå att ansökan avslås.
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ÄRENDE 10
Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld
Ansökan görs till Länsstyrelsen och avser medel som ska fördelas
under 2009. Ansökan från Nordanstig är på 200 tkr.
Länsstyrelsens ansökan ställer följande frågeställningar:
1. Vilket stöd och skydd kan kommunen och frivilligorganisationer
erbjuda våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld?
- Samverkan med kvinnojouren i Hudiksvall.
- Jourboende i verksamhetens egna lägenheter.
- Stödsamtal, kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem.
2. Vilka problem/utvecklingsområden finns i kommunens arbete
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld? Finns det
behov som kommunen inte kan tillgodose? Vilka områden ser ni
som mest angelägna att utveckla?
- Kommunen har tagit emot flera olika flyktinggrupper från olika
kulturer där vi behöver förstå mer om skillnaderna och även
informera om Sveriges lagstiftning och alternativa förhållningssätt.
- Nordanstig är en liten kommun där det blir svårigheter med
egna programverksamheter på grund av relativt få personer
inom en viss grupp. Samverkan med andra blir nödvändigt.
- Anställda inom kommunen behöver mer kunskaper om våldets
mekanismer och om hur man kan ge stöd på bästa sätt till både
utsatta och förövare.
- En lokal tjejjoursgrupp är påbörjad och de behöver fortsatt stöd
och uppmuntran.
Beskrivning av projektet:
Mål:
- Att genom utbildning och samverkan öka förståelsen och
medvetenheten om förekomst av våld i syfte att hitta metoder att
minska riskerna för våld och hot om våld.
- Att genom samverkan med andra kunna erbjuda fler varierade stödinsatser till kommunens invånare, vuxna som barn.
- Att stödet i möjligaste mån också finns nära kommunens medborgare,
till exempel genom bildandet av lokal tjejjour.
Aktiviteter:
- Utbildningssatsningar för personal och frivilligorganisationer.
- Stöd till lokal tjejjour för Nordanstig.
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Samarbetspartners:
- Kvinnojouren Hudiksvall.
- Om möjligt även polis, vårdcentral och folktandvård och någon form
av mansjour.

ÄRENDE 11
Omvårdnadsboende Katrinebergsgården
Ärendet avser omvårdnadsboende, plats för enskild, på
Katrinebergsgården i Mellanfjärden.
Ansökan har inkommit 2009-07-13 från person med förfrågan att, om
plats kan ordnas på Katrinebergsgården, om personen själv kan betala
mellanskillnaden av den fördyring som blir, i avvaktan på att en
ordinarie plats kan erbjudas på Katrinebergsgården.
Förvaltningen har avtal om fyra platser. Samtliga är idag upptagna.
Finns personer som står i kö för att flytta från kommunal särskilt
boende till Katrinebergsgården.
Förvaltningen anser att när plats blir ledig får en genomgång ske av
vem som bör erbjudas den. Kommunen står då för kostnaden.
Om någon vill komma till Katrinebergsgården utöver de av kommunen
avtalade fyra platserna får detta helt bekostas av individen själv.

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. Hälsingesamverkan kring gy/vux utbildning (info: Ronny
Spångberg kl. 08:30-08:45). BILAGA
2. LOV-projektet (forts info. Katarina Lindberg, Margareta Åström,
Peter Dons Möller kl. 13:00-13:30). BILAGA
3. Info: Besök av revisorerna på OL-nämnden 11 nov 13:00
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4. Statistik omvårdnadsboende daterad 2009-08-17:
Antal personer som beviljats omvårdnadsboende och väntar på
plats: 13 personer är beviljade. Sju av dessa har tackat nej till
erbjuden plats. Behov kvarstår.
Antal personer som ansökt om omvårdnadsboende och ännu ej
är utredda:
1 person i april 2009, 4 personer i maj, 5 personer i juni,
8 personer i juli, 1 person i augusti (t.o.m 14/8)
5. Rapport till Länsstyrelsen per 2009-06-30:
A/ Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade = Inga
ärenden att rapportera inom LSS.
B/ Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader
från beslutsdatum:
Inom äldreomsorgen (ÄO) finns 5 ärenden men inga ärenden
inom OF, omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL.
C/ Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts
inom 3 månader från datum för avbrott?
Inga ärenden att rapportera inom ÄO eller OF.
6. Beslut från Riksidrottsförbundet 2009-06-12 ang bidrag förlängt
studieår vid RIG (år 2011/12). RF har beviljat bidrag för
specialidrott till s.k. förlängt studieår vid riksidrottsgymnasier till
vissa elever enligt förteckning.
7. Beslut från Skolinspektionen 2009-06-18 att Träutbildningar i
Hälsingland har fortsatt rätt till bidrag och statlig tillsyn som
fristående gymnasieskola i Ljusdals kommun. Ny huvudman är
Träutbildningar i Hälsingland AB.
8. Tillsynsrapport från Länsstyrelsen daterad 2009-06-22,
dnr: 701-3782-09:
A/ Planering för resurser för kunskapsbaserad missbruks- och
beroendevård i Nordanstig.
B/ Dokumentation och handläggning i missbruks- och
beroendevården i Nordanstig.
C/ Anmälningar i missbruks- och beroendevården i Nordanstig.
D/ BESLUT: Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av
missbruks- och beroendevården i Nordanstig.
9. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2009-06-22, dnr: 701-3783-09:
Uppföljning av tillsyn av barnavårds- och familjehemsutredningar.
10. Från Regeringskansliet 2009-06-23: DVD Nationell strategi för
ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla.
11. Meddelandeblad från Socialstyrelsen juli 2009: Socialtjänstens
stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.
Ny bestämmelse från 2009-07-01.
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12. Årsredovisning 2008 från Hjälpmedelsinstitutet.
13. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2009-07-03, dnr: 704-5207-09:
Statsbidrag 2009 till verksamhet med personligt ombud för
personer med psykiska funktionshinder. BESLUT: Bevilja
statsbidrag med 604.800 kr till två heltidstjänster i verksamheten
med personligt ombud för Hudiksvalls kommun.
14. Från Socialdepartementet 2009-07-02: Fördelning av
stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre
personer. Summa för Nordanstig = 193 tkr.
15. Rapport från FoU 2009:2: Att bli ledare för sina arbetskamrater
– studie av Kompetensstegen i Gävleborg.
16. Donationsfondsredovisning 2008 från IFO.
17. Från X-Trafik AB: Bolagsordning.
18. Arbetslöshetsstatistik juli 2009. BILAGA

ÄRENDE 13
Delegeringsbeslut
1. MYU 2009-06-24 §§ 119-145
2. MYU 2009-08-12 §§ 146-164
3. MYU 2009-08-17 §§ 165-168
4. Överenskommelse med Hudiksvalls kommun: Ekonomisk
överenskommelse för familjerådgivningen i Hudiksvall 2009.
Undertecknat av socialchef Mats Collin.
5. Avtal med Hudiksvalls kommun om LSS-insatser vid
Staffansgården. Undertecknat av socialchef Mats Collin.
6. Avtal med Landstinget Gävleborg daterat 2009-06-09: Avtal
gällande tjänsteköp av arbetsterapeut samt sjukgymnast för
boende på särskilt boende inom Nordanstigs kommun med
diagnos demens. Kompletterande avtal. Undertecknat av
förvaltningschef Mats Collin.

ÄRENDE 14
Delgivningar
1. Protokoll från KPR 2009-06-01
2. Protokollsutdrag från kf 2009-06-22 § 46 Budgetramar och
fullmäktiges mål 2010.
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3. Protokollsutdrag från kf 2009-06-22 § 44: Åtgärder budget 2009.
Beslut att avslå ks förslag att inrätta en nämnd av UK och OL

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser
1. Inbjudan från SRF Hudiksvall/Nordanstig, diskustera frågan om
våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar: 22 september,
Folkets Hus i Hudiksvall.
2. Från Region Gävleborg och NTF: Seminarium om
hastighetsöversyn på det kommunala vägnätet. 18 september i
Gävle.
3. Länsfolkhälsodag Gävleborg: Tema: civila sektorns roll och
funktion i Folkhälsoarbetet – samspel mellan den offentliga
sektorn och ”frivilligorganisationer”. Plats: Folkets Hus, Hofors
fredag 25 september 2009.

ÄRENDE 16
Öppna skolskjutsar
Trafikgruppen har under våren sett över möjligheten att utöka
tillgängligheten inom kollektivtrafiken för kommunens medborgare.
Öppna skolskjutsar innebär att alla kan åka gratis med skolskjutsar, i
första hand skolbussar, om plats finns.

