NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE TILL EXTRA OLSAMMANTRÄDE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00 (efter
myndighetsutskottets sammanträde)

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Budget 2013

5.

Avgifter hemsjukvård

6.

Framtidens Bållebo

7.

Information 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.
Åke Bertils (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Emmeli Jonsson (C) eller Sigbritt Persson (S).

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

ÄRENDE 3
Förvaltningschefen informerar
Tf förvaltningschef Karin Bohlin informerar:

ÄRENDE 4

182/2012

OL-nämndsbudget 2013
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträden 2012-04-18
§ 46, 2012-05-15 § 70, 2012-06-01 § 72, 2012-06-14 § 87 med beslut
att uppdra till förvaltningen att upprätta ett budgetförslag 2013 inom
ram 261 502 tkr, 2012-09-05 § 116 och 2012-09-19 § 121 2012-10-17
§ 147 och 2012-11-14 § 163.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-06-25 § 55 tilldelas
OL-nämnden 261 502 tkr för 2013.
Förvaltningens äskande är 263 593 tkr.
Sparbeting = 2 091 tkr.
Nya direktiv föreligger inför nämndens sammanträde 2012-11-14 =
Budgetram 2013 = 265 218 tkr vilket innebär ett åtgärdsprogram
(sparbeting) på – 4 950 tkr.
Tf förvaltningschef Karin Bohlin och ekonomerna Yvonne Nilsson,
Caroline Nordholm och Marianne Unborg informerar i ärendet.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2012-11-14 § 163 att
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föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till budget 2013 och med
budgetram 265 218 tkr för omsorgs- och lärandenämnden.
Budgetarbetet 2013 för att komma i budgetram fortsätter i nämnd och
förvaltning.

ÄRENDE 5
Avgifter hemsjukvård
Föreligger tjänsteutlåtande från tf förvaltningschef Karin Bohlin daterat
2012-11-21.
Bakgrund:
Huvudmannaskapet för hemsjukvården och tillhörande skatteväxling
övergår från landstinget till länets kommuner den 1 januari 2013, dock
sker verksamhets- och personalövergången från 1 februari 2013.
Med anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i
Gävleborgs län så har en länsövergripande arbetsgrupp med
representanter från Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hudiksvall och
Söderhamns kommuner sett över förutsättningarna för
länsgemensamma avgifter för hemsjukvården. Resultatet av
arbetsgruppens arbete och förslag till patientavgift för hemsjukvården
redovisas i det följande.
Dagens avgifter för hemsjukvården inom landstinget:
Idag betalar patienterna 100 kr för varje besök av distriktssköterskor
och arbetsterapeuter till landstinget. Besöken ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär att ingen betalar mer än 1 100 kr för en 12månaders period. När patienten når upp till beloppet, dvs efter 11
besök, är resterande besök, under 12-månadersperioden, gratis.
Utslaget på 12 månader blir den genomsnittliga kostnaden således
maximalt 91,70 kr/månad för obegränsat antal besök.
Förslag till beslut:
Avgiften för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter inklusive hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser för år
2013 fastställs till 300 kr i fast månadsavgift för varje påbörjad månad.
Det innebär maximalt 3 600 kr per år i avgift.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut
Föreslå kommunfullmäktige
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428/2011

Framtidens Bållebo
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträden 2011-11-16
§ 196, 2011-12-14 § 223, 2012-03-14 § 33, 2012-06-14 § 88,
2012-08-15 § 102. Även behandlat vid kommunstyrelsens au
2012-08-02 § 102 och kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-16
§ 156 samt OL-nämnden 2012-11-14 § 161.
Vid nämndens sammanträde 2012-11-14 deltar samhällsbyggnadschef
Mats Widoff och lämnar information i ärendet.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut
Uppdra till förvaltningen att utreda frågan gällande
kylrum/bisättningsrum på Bållebo.
Föreslå kommunstyrelsen
Godkänna förslagen till anbudsförfarande dock med en öppen lösning
gällande kylrum/bisättningsrum på Bållebo.
Besök av Sanna Bertils och Lars Östberg kl. 13:00 vid nämndens
sammanträde 28 november.

ÄRENDE 7
Information 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.

