NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Tisdag 15 maj 2012 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Projektet Krogar mot knark. BILAGA

120/2012

5.

Egenavgift, färdtjänst i annan kommun
(OL 2012-03-14 § 43)

98/2012

6.

Lotsen i Bergsjö, öppethållande

7.

Lokala riktlinjer för vård och omsorg om
demenssjuka. BILAGA

8.

Stipendium för omvårdnadsstuderande 2012

9.

Rapporter/information

10.

Delegeringsbeslut

11.

Delgivningar

12.

Kurser/konferenser

13.

Information och övriga ärenden

14.

Ekonomirapport 2012-04. BILAGA

96/2012

15.

Nämndsmål 2012 och strategier

288/2012

16.

Budget 2013 för OL-nämnden
(OL 2012-04-18 § 46). Handlingar kommer senare.

17.

Ansökan om serveringstillstånd, Augustas
restaurang i Gränsfors, Bergsjö. BILAGA

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: Sven-Åke Eriksson (C) eller Charlotte Klötz (FP)

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

120/2012

Projektet Krogar mot knark
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg daterat
2012-03-19:
Nordanstigs kommun samarbetar tillsammans med Hudiksvalls och
Ljusdals kommuner i Ansvarsfull alkoholservering (AAS).
I AAS deltar krögare, serveringspersonal, poliser, ordningsvakter etc. i
två utbildningsdagar där de bl.a. får en genomgång av alkohollagen
samt konflikthantering.
Sedan några år tillbaka har Hudiksvalls kommun deltagit som en av
pilotkommunerna i projektet Krogar mot knark (KMK). Sedan årsskiftet
är även de övriga hälsingekommunerna med i projektet. Metoderna
tillsammans syftar till att minska det krogrelaterade våldet, minska
överservering och risken att minderåriga får tillgång till alkohol på
krogen samt minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö.
Utöver de två dagarna som ingår i AAS sker en extra utbildningsdag i
KMK.
KMK är just nu ett kostnadsfritt projekt men det kan komma att kosta
för kommunerna i framtiden att delta. Hur taxorna ska sättas är ännu
inte klarlagt.
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En kommun som väljer att aktivt arbeta med metoden KMK visar tydligt
sitt ställningstagande för ett narkotikafritt samhälle vilket också
överensstämmer med Riksdagens mål om drogförebyggande arbete.
Eftersom de övriga hälsingekommunerna är med i projektet och
eftersom Nordanstigs kommun redan samarbetar i AAS med Hudiksvall
och Ljusdal föreslås att även Nordanstigs kommun går med i KMK.
Förslag till beslut:
Att Nordanstigs kommun går med i projektet Krogar mot knark (KMK).
Rebecca Rönnqvist, Hudiksvalls kommun och Dick Lindkvist informerar
kl. 09:00-09:30.

ÄRENDE 5

98/2012

Egenavgift, färdtjänst i annan kommun
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2012-03-14 § 34.
Bakgrund:
Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun antog 2010 05 17 § 41
Länsgemensam färdtjänsttaxa att gälla från och med 2010 10 01 med
ett undantag som gäller egenavgiften för resor i annan kommun utanför
Gävleborgs län. Nordanstigs kommuns färdtjänstresenär betalar
"vistelsekommunens taxa" vid resor i kommun utanför Gävleborgs län.
Enligt Omsorgs- och Lärandenämndens förslag tog kommunfullmäktige
avsteg från grundförslaget gällande egenavgift för resor i annan
kommun. Grundförslaget säger att kund betalar "50 % av
taxameterpriset".
Utifrån grundförslaget söker kunden själv upp ett taxibolag och
beställer resan själv. Kunden betalar hela resekostnaden till
taxichauffören. Vid hemkomst och uppvisande av kvitto får resenären
tillbaka 50 % av kostnaden från kommunen.
Enligt Kommunens "länsgemensamma färdtjänsttaxa" innebär det att
färdtjänstkund betalar "vistelsekommunens taxa" när kund ska resa i
annan kommun utanför länet.
De ansökningar som inkommit efter att länsgemensam taxa infördes,
gällande resor i annan kommun utanför Gävleborgs län, har resulterat i
en del problem för färdtjänstkund och handläggare.
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Förslag till beslut
Förstahandsförslag:
Att kommunen tar det som stod i grundförslaget.
Att kommunen ändrar i Länsgemensam färdtjänsttaxa till att kund
betalar "50 % av taxameterpriset" vid resa i annan kommun utanför
Gävleborgs län.
Det betyder att kunden själv beställer taxi på plats och betalar
kostnaden för resan. Vid hemkomst får kunden tillbaka 50 % av
kostnaden från kommunen vid uppvisande av kvitto.
Andrahandsförslag:
Att kommunen ändrar i Länsgemensam färdtjänsttaxa, med ändring att
kund betalar "25 % av taxameterpriset" vid resa i annan kommun
utanför Gävleborgs län.
Det betyder att kunden själv beställer taxi på plats och betalar
kostnaden för resan. Vid hemkomst får kunden tillbaka 75 % av
kostnaden från kommunen vid uppvisande av kvitto.
Tredjehandsförslag:
Att bibehålla Länsgemensam färdtjänsttaxa enligt tidigare beslut.
Förslag till beslut till kommunfullmäktige.
Beslutet vid nämndens möte 14 mars blev att återremittera ärendet till
förvaltningen för ytterligare kompletteringar i ärendet.

ÄRENDE 6
Lotsen i Bergsjö, öppethållande

ÄRENDE 7
Lokala riktlinjer för vård och omsorg om demenssjuka
Anders Wimo och Gunilla Woxlin informerar kl. 11:00-11:30.
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ÄRENDE 8
Stipendium för omvårdnadsstuderande 2012
Omsorgs- och lärandenämnden har att utse 2012 års stipendiater.
Följande riktlinjer gäller:
1. Förvaltningen, tillsammans med aktuella skolor, får föreslå
stipendiater, för beslut i omsorgs- och lärandenämnden.
2. Stipendiet ska avse elever, skrivna i Nordanstigs kommun, från
gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.
3. Stipendium tilldelas två avgångselever.
4. Stipendiesumman är 3 000 kronor per elev + diplom.
5. Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till
stipendium:


Är en god representant för vård- och omsorgsyrket



Är en god representant för utbildningen



Uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens



Har en hög social kompetens



Är en bra kamrat



Erhållit fullständigt slutbetyg

OBS! För 2012 finns förslag på fyra kandidater till omvårdnadsstipendiet.

ÄRENDE 9
Rapporter/information
1. Besök av Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman och
miljöinspektör Anne-Li Marander: info om miljö- och
hälsoskyddsarbetet med inspektioner och tillsyner av våra
särskilda boenden. Kl. 10:00- 10:45
2. Föranmälan daterad 2012-04-24 från Arbetsmiljöverket om
inspektion 22 maj på Björkbacken i Hassela. (INF 2012/12163).
3. Boende för äldre – strategisk utveckling, fastighetsutveckling
och nya möjligheter: konferens i Luleå 24-25 april.
Info: Åke Bertils, Anders Engström, Charlotte Klötz.
4. Bållebo-projektet (info: Thord Wannberg och Erik Persson från
WSP) kl. 13:00-13:45. Dnr: 428/2011
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5. Kvartalsrapport för 1:a kvartalet 2012 till Socialstyrelsen
gällande ej verkställda beslut:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL, äldreomsorg = 3 pågående ärenden och 1
avslutat ärende.
Svar: Nej, inom SoL OF (omsorger om personer med
funktionsnedsättning).
Svar: Nej, inom LSS OF.

ÄRENDE 10
Delegeringsbeslut
1. Attestuppdrag till Ulla Karin Larsson gällande Hagängsgården.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2012-04-19.
2. Avtal med Transportstyrelsen: gällande tjänsten ”Fordon Direkt”.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2012-05-02.
3. MYU-protokoll 2012-05-09 §§ 36-…….

ÄRENDE 11
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-04-23 § 32:
Årsredovisning 2011 för Nordanstigs kommun med beslut att
bevilja OL-nämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2011.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-04-23 § 34:
Tilläggsbudget 2012 med beslut att OL-nämnden erhåller totalt
1 025 tkr i tilläggsbudget 2012.
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-04-23 § 36:
Justering av Arvodesbestämmelser för förtroendevalda med
beslut att arvodera den som ersättare ordföranden i
OL-nämndens myndighetsutskott vid tjänstgöring med 0,009
delar av Riksdagsmannalönen för varje påbörjat dygn (515 kr för
2012).
Arvodet ska som övriga arvoden följa Riksdagsmannalönen.
Kompletteringen föreslås gälla från och med 2012-05-15.
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-04-23 § 37:
Gemensamma utgångspunkter för barn och ungdomar i

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-05-08

8 (10)

Gävleborg med beslut att anta upprättat policydokument
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och
ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg.

ÄRENDE 12
Kurser/konferenser
1. Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö 17-18 oktober 2012 med tema:
Äldre kan! – Med rätt förutsättningar.

ÄRENDE 13
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.

ÄRENDE 14

96/2012

Ekonomirapport 2012-04
Tf förvaltningschef Karin Bohlin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2012-04:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr):
Bokfört april 2011:

87 255

Bokfört april 2012:

79 867

Budget 2012:
Avvikelse:

264 023
- 5 153
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288/2012

Nämndsmål 2012 och strategier
Följande nämndsmål för 2012 antogs 2012-03-14 § 41:
1. Kvalitetssäkrade verksamheter
2. God tillgänglighet
3. Professionellt bemötande
4. God ekonomisk hushållning
5. Barn är prioriterade (gällande IFO:s verksamhet)
6. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras (gällande IFO:s
verksamhet)

ÄRENDE 16
Budget 2013 för OL-nämnden
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2012-04-18 § 46.
Nämnden diskuterar budget 2013 och eventuella konsekvenser som
kan påverka tilldelad budgetram.

ÄRENDE 17
Ansökan om serveringstillstånd, Augustas restaurang i Gränsfors,
Bergsjö
Sökande:
Gränsfors Elektriska AB
Serveringsställe:
Augustas restaurang
Gränsfors
820 70 Bergsjö
Serveringens omfattning:
Året runt och gällande starköl, vin, starksprit samt andra jästa
alkoholdrycker.
Serveringen skall påbörjas tidigast kl. 11:00 och avslutas senast 01:00.
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Förslag till beslut:
1. Bevilja Gränsfors Elektriska AB, org.nr. 556010-9356
stadigvarande tillstånd till allmänheten på Augustas restaurang,
Bergsjö enligt ritning.
2. Servering får ske mellan kl. 11:00 och 01:00
3. Att det vid större nöjesarrangemang efter kl. 24:00 skall finnas
två (2) av polisen förordnad vakt på serveringsstället från kl.
21:00 till 30 minuter efter stängning.
4. Servering för ske av öl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker.
5. De föreskrifter som medföljer beslutet skall följas.

