NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 25 augusti 2010 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Information från förvaltningschef

4.

Delårsbokslut 2010-06-30. BILAGA

5.

Ekonomirapport 2010-07. BILAGA

116/2010

6.

Budget 2010

529/2009

7.

Budget 2011 och nämndsmål 2011

8.

Skrivelse från Landstinget/smittskyddsenheten ang
MRSA. BILAGA

9.

Motion: parboende för äldre (OL § 94/2010)

10.

Lex Sarah – Lex Maria Hagängsgården

11.

Lex Sarah – Sörgården

12.

Bidragsansökan från Hela Människan – Ria
Hudiksvall. BILAGA

13.

Taxor gällande tillsyn av tobak-läkemedel samt
alkoholserveringstillstånd

14.

Nya projekt: 3M

15.

Nyanländas etablering (OL § 92/2010)

16.

Öppna skolskjutsar, utvärdering

426/2009

17.

Ny kostorganisation, utvärdering (OL § 78/2009)

407/2009

145/2010

18.

Rapporter/information. BILAGA: Nationell
samordnare för hemsjukvård

19.

Delegeringsbeslut

20.

Delgivningar

21.

Kurser/konferenser

22.

Information och övriga ärenden

23.

Serveringstillstånd, Berggården Gnarp

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: Leena Lindblom (M)

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

ÄRENDE 3
Information från förvaltningschef
Förvaltningschef Mats Collin informerar.
1. Avtal Katrinebergsgården
2. Projektplanering: alternativa driftsformer (djur i vården)

ÄRENDE 4
Delårsbokslut 2010-06-30

ÄRENDE 5

116/2010

Ekonomirapport 2010-07
Förvaltningschef Mats Collin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2010-07:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört juli 2009:

146 277

Bokfört juli 2010:

153 423

Budget 2010:

270 398
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- 12 298

Bokförda löner juli 2009: 18 318
Bokförda löner juli 2010: 16 236

ÄRENDE 6

529/2009

Budget 2010

ÄRENDE 7
Budget 2011 och nämndsmål 2011

ÄRENDE 8
Skrivelse från Landstinget/smittskyddsenheten ang MRSA
Skrivelse från smittskyddsenheten, daterad 2010-08-02 har inkommit
med frågor och information angående MRSA (Methicillin Resistent
Stafylococcus Aureus):
Hur kommer kommunen att säkerställa att spridning av MRSA inte
kommer att ske i framtiden?
Vilka åtgärder sätter kommunen in för att upptäcka eventuell spridning i
ett tidigt skede?
Vilken kompetens har kommunen anlitat i samband med beslutet att
avskaffa den så kallade MRSA-enheten vid Bergesta?
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145/2010

Motion: parboende för äldre
Kommunstyrelsen önskar nämndens yttrande över motion från
Folkpartiet Liberalerna daterad 2010-03-30.
Tidsplan: Bör vara klart under hösten 2010.
Föreligger tjänsteutlåtande från t.f. verksamhetschef Kia Zacco daterat
2010-06-22:
”Enligt två regeringsrättsdomar 2010-05-12 har man rätt att skilja par åt
när bara en av dem är i behov av äldreboende.
Lagen säger att man måste ha behov av insatsen särskilt boende för
att ha rätt till den.
Detta innebär att alla politiska löften om en nationell parboendegaranti
inte kan bli verklighet med mindre att staten betalar kommunerna vad
en sådan reform kostar.”
(Detta citat är taget ur Dagens Samhälle 19.2010).
I Nordanstigs Kommun har vi två boende som kan ta emot parboende.
Lägenheterna är av varierande storlek men består av två rum.
Alla som bor på ett särskilt boende har kontrakt på lägenheten.
Frågeställning:
Det man bör ta i beaktande är vad händer om ett par med bara en
person som har insatsen omsorg skulle avlida efter en kort tid. Måste
då den friska personen flytta eller ska personer utan behov av
hjälpinsatser få bo kvar på äldreboendena?
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2010-06-23 § 94 att
uppdra till förvaltningen att ytterligare utreda ärendet.

ÄRENDE 10
Lex Sarah – Lex Maria Hagängsgården
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ÄRENDE 11
Lex Sarah – Sörgården
Från Socialstyrelsen har inkommit en begäran, daterad 2010-08-03,
dnr: 9.2-21435/2010, om yttrande och handlingar i ärende rörande
bristande bemötande och rutiner på äldreboendet Sörgården i Bergsjö.
Anmälan gäller en kvinna född 1919, numera avliden, vilken bodde på
Sörgården.
Begärda handlingar ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 2
september.

ÄRENDE 12
Bidragsansökan från Hela Människan – Ria Hudiksvall
Hela Människan –RIA Hudiksvall/Nordanstig är en social verksamhet
på kristen grund som pågått i 30 år. Huvudman är en förening med
Svenska kyrkan och ortens fria församlingar.
För ett antal år sedan upphörde Nordanstigs kommun med anslag till
RIA.
Under 2009 var besöksantalet på RIA ca 5.000.
Begär anslag om 20.000 kronor från Nordanstig för vardera åren 2010
och 2011 och detta motiveras med att Nordanstigsbor med
missbruksproblem också besöker RIA-gården. En försiktig beräkning
säger att ca 500 besökare per år är Nordanstigsbor.

ÄRENDE 13
Taxor gällande tillsyn av tobak-läkemedel samt
alkoholserveringstillstånd
(Eventuellt utgår detta ärende 25/8 och tas upp på OL-nämnden den
22/9 i stället).

ÄRENDE 14
Nya projekt: 3M
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ÄRENDE 15
Nyanländas etablering
Den 17 mars 2010 beslutade riksdagen om en ny lag som ska
påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Varje
nyanländ ska utifrån sina förutsättningar få professionellt stöd att så
snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen
försörjning.
Den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare gäller från och med den 1 december 2010.
Lagen om etableringsinsatser vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder
(20-64 år) som har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller av
flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även nyanlända i åldern 18-19
år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen liksom
anhöriga till nyanlända. Därmed riktar sig den nya lagen till samma
målgrupp som idag ska erbjudas introduktion av kommunerna.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut 2010-06-23 § 92 blev att
ärendet tas upp igen vid nämndens sammanträde i augusti.

ÄRENDE 16

426/2009

Öppna skolskjutsar, utvärdering
Trafikgruppen har under våren 2009 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.
Öppna skolskjutsar infördes på försök under läsåret 2009/2010.
Vem kan åka med öppna skolskjutsar?
Elev som är har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglementen är
garanterad en plats i fordonet.
Elever som inte har rätt till skolskjuts måste ansöka om extra skolskjuts
för att kunna åka med i fordonet, och garanteras en plats.
Alla utom grundskoleelever kan åka med i mån av plats.
Föreligger tjänsteutlåtande från kollektivtrafikhandläggare Ann Gottvall
daterat 2010-08-17:
Jag föreslår att försöket med de öppna skolskjutsarna permanentas
och att de regler som funnits för försöket fortsätter att gälla.
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Åtta skolturer har gått enligt tidtabell och alla har kunnat åka med gratis
Öppna skolskjutsar har under ett försök läsåret 2009/2010 kompletterat
och utökat vår kollektivtrafik. Det är de skolskjutsar som haft platser
över som körts som öppna och som alla har kunnat åka gratis med. Det
har varit åtta skolskjutsturer med buss som under försöksåret varit
öppna för allmänheten och gått enligt tidtabell.
Endast ett fåtal, men positiva, resenärer
De öppna skolskjutsarna har endast haft ett fåtal resenärer som bara
åkt på vissa turer. Det har fungerat bra för de resenärer vi haft och de
har varit mycket positiva till att de öppna skolskjutsarna funnits. Vi har
inte marknadsfört skolskjutsarna mer än genom enklare annonser och
på nordanstig.se för att först se hur det skulle fungera.
Ingen kostnad för kommunen
Nordanstigs kommun har inte haft någon kostnad för de öppna
skolskjutsarna förutom viss tid för att sammanställa tidtabeller och en
mycket liten kostnad för annonsering.
Förslag till beslut:
Föreslås att de öppna skolskjutsarna kan fortsätta att köras som under
försöket och med samma regler.

ÄRENDE 17

407/2009

Ny kostorganisation, utvärdering
Tidigare beslut i OL-nämnden 2009-06-17 § 78.
Försöksperiod under läsåret 2009/2010 med att utöka antalet
produktionskök.

ÄRENDE 18
Rapporter/information
1. Förvaltningens yttrande till Förvaltningsrätten i Falun daterat
2010-08-16 gällande överklagat beslut om vistelse på Bållebo i
väntan på särskilt boende. Undertecknat av 1:e
biståndsbedömare Ingela Sjökvist.
2. Socialstyrelsens uppföljning av verksamhetstillsyn vid
Hagängsgården 26/8 2010.
3. Interkommunal ersättning läsåret 2010/11, Västerås stad.
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4. Kommittédirektiv 2010:71: En nationell samordnare för
hemsjukvården.
5. Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
Peppar peppar – så minskar vi olyckor bland seniorer.
6. Från BRIS (Barnens rätt i samhället) : barn kan nu tala med
socialtjänsten utan vårdnadshavares kännedom eller
medgivande.
7. Rapport 346 från Skolverket: Konkurrensen om eleverna,
kommunernas hantering av minskande gymnasiekullar och en
växande skolmarknad.
8. Beslut från Skolinspektionen, dnr: 37-2010:3646 gällande
fristående skolan AWPE-Gymnasiet i Ånge och rätt till bidrag
läsåret 2011/12. Huvudman är Wildland Fire International AB.
9. Beslut från Skolinspektionen, dnr: 37-2010:3367 gällande NTIgymnasiet i Sundsvall och rätt till bidrag för Estetiska
programmet, Nätverksutbildning samt Teknik och IT-utbildning
från och med läsåret 2011/12. Huvudman är Nordens
Teknikerinstitut AB.
10. Beslut från Skolinspektionen, dnr: 37-2010:3211 gällande NTIgymnasiet i Sundsvall och rätt till bidrag för
Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och
Naturvetenskapsprogrammet från och med läsåret 2011/12.
Huvudman är Nordens Teknikerinstitut AB.
11. Beslut från Skolinspektionen, dnr: 37-2010:3085 gällande
fristående gymnasieskolan Trägymnasiet i Ljusdals kommun och
rätt till bidrag för Bygg och anläggningsprogrammet inriktning
Husbyggnad och Hantverksprogrammet inriktning Finsnickeri
från läsåret 2011/12. Huvudman är Träutbildningar i Hälsingland
AB.
12. Månadsrapport maj 2010 från Migrationsverket.
13. LOV, annons ute nu.
14. LASS, annons ute nu.
15. Uppsägning från primärvården gällande avtal angående
nattpatrullen i Nordanstig.
16. Från BRIS (Barnens rätt i samhället) 2010-07-10: Det måste
finnas politiska ledare som kommunicerar med barn och unga
för att kunna tydliggöra deras behov i den politiska debatten.
Deras röster är lika mycket värd som de som har rösträtt.
17. Beslut från Länsstyrelsen 2010-06-21 dnr: 704-2873-10:
Statsbidrag 2010 till verksamhet med personligt ombud =
604.800 kronor till två heltidstjänster i Nordanstig och Hudiksvall.
18. Kvartalsrapport 2/2010 till Socialstyrelsen daterad
2010-07-01:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: JA, inom äldreomsorgen.
Svar: NEJ, inte inom SoL, OF (omsorger om personer med
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funktionshinder)
Svar: Nej, inte inom LSS, OF (omsorger om personer med
funktionshinder).
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts
inom 3 månader från datum för avbrott?
Svar: NEJ.
19. Information gällande avhopp från studier
(info: Ronny Spångberg och Eva Fors).
20. Rapport från Riks-Stroke: Ett år efter stroke.
21. Från SKL: cirkulär 10:48: Barn som misstänks för brott.

ÄRENDE 19
Delegeringsbeslut
1. Avtal daterat 2010-06-03 mellan Frösunda LSS AB och
Nordanstigs kommun.
Undertecknat av t.f. verksamhetschef Kia Zacco.
2. Myndighetsutskottets protokoll från 2010-06-30 §§ 107-118
3. Myndighetsutskottets protokoll från 2010-08-11 §§ 119-135
4. Myndighetsutskottets protokoll från 2010-08-23 §§ 1365. Samverkansavtal beträffande professionella barnutredningar i
barnvänlig miljö, Barnahus Gävleborg.
Undertecknat av förvaltningschef Mats Collin.
6. Avtal mellan Vårdhygien Landstinget Gävleborg och
UO-förvaltningen Nordanstig.
7. Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande barn. Undertecknat av kommunalråd Stig Eng
(C) och kommunchef Kerstin Oremark 2010-08-10.
8. Förvaltningsavtal NBAB angående förvaltning av kommunens
fastigheter. Undertecknat av kommunalråd Stig Eng (C) och
kommunchef Kerstin Oremark för kommunen samt Hans-Åke
Bergman och Richard Brännström för Nordanstigs Bostäder AB.
9. Vidaredelegation av beslut enligt LOV.
Undertecknat av förvaltningschef Mats Collin 2010-08-02.
10. Förordnande som biträdande förvaltningschef sommaren 2010.
Undertecknat av förvaltningschef Mats Collin 2010-06-28.
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ÄRENDE 20
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-06-21 § 46:
Budgetramar och fullmäktiges mål 2011 =
OL-nämnden: 269 930 tkr.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-06-21 § 56:
Tillsyn vid försäljning av receptfria läkemedel. Beslut att utse
OL-nämnden som ansvarig för efterlevnaden av lagen om
försäljning av receptfria läkemedel och av de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-06-21 § 58:
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

ÄRENDE 21
Kurser/konferenser
1. Ny bestämmelse i socialtjänstlagen, 3 september i Stockholm
2. Intradagar 27-28 september i Stockholm
3. ÄO-dagar 28-29 oktober i Älvsjö

ÄRENDE 22
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.
Åke Bertils (S): Information från styrgruppen Närvård i Ljusdal
(från OL-nämnden 26/5).

ÄRENDE 23
Serveringstillstånd, Berggården Gnarp
Handlingar kommer på bordet 25/8.

