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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: Sigbritt Persson (S) eller Sven-Åke Eriksson (C)

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:
1. Uppföljning PWC och IFO: s arbete (efter PWC:s konsults besök
22-23 februari).
2. Lex Sarah-utredning, extern entreprenör.
3. Nordanstigs Resurs Centrum (NRC)
4. OL:s arbets- och delegationsordning ska revideras (möte 20/3)
5. OL:s dokumenthanteringsplan ska revideras (möte 20/3).
6. Kompis Assistans, kvalitetskontroll, antal brukare osv.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport 2012-02
Tf förvaltningschef Karin Bohlin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2012-02:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr):
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32 438

Bokfört februari 2012:

36 202

Budget 2012:
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264 023

Information gällande nämndens politiska verksamhet per 2012-02:
Redovisat februari 2012: 102 tkr (förbrukat 16%. Riktpunkt 16,7%)
Budget 2012:

630 tkr

ÄRENDE 5

39/2012

Uppföljning och analys av OL:s bokslut 2011
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2012-01-25 § 3
(information) samt 2012-02-15 § 16.
Nämnden visar ett positivt resultat på + 6 461 tkr.

ÄRENDE 6
Budgetarbetet 2013
OBS! Budgetmöte 19 mars.

ÄRENDE 7

72/2012

Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Plusgymnasiet AB
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
fr.o.m. läsåret 2013/14. Skolinspektionens dnr: 32-2012:746.
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap
5 § skollagen (2010:800).
Skolinspektionen vill få ett yttrande från Nordanstig om vilka
konsekvenser en eventuell etablering av en fristående skola skulle få
för den kommunala skolan. Det kan till exempel gälla ekonomiska,
organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser. För ansökningar om
gymnasieskola skickas förfrågan om yttrande till lägeskommun och
närliggande kommuner. Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för
Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om
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etableringen av en fristående skola skulle medföra påtagliga negativa
följder frö skolväsendet i kommunen.
Svaret ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 27 april.

ÄRENDE 8

128/2011

Från Skolinspektionen: Uppföljning av tillsyn i Nordanstig
Avser Skolinspektionens dnr: 43-2010:1413.
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Nordanstigs kommun av
grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer, vuxnas
lärande samt kommunens ansvarstagande för förskola och
fritidshemmen. Tillsynen genomfördes under hösten 2010.
Av kommunens svar framgår att OL-nämnden ännu inte har
systematiserat sin uppföljning av vuxenutbildningens arbete.
För den fortsatta handläggningen behöver huvudmannen se till att det
upprättas en plan över hur det systematiska kvalitetsarbetet inom OLnämndens ansvarsområde ska genomföras. Den upprättade planen
ska bifogas redovisningen till Skolinspektionen vilken ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast 30 mars 2012.

ÄRENDE 9

51/2011

Remiss: Handlingsprogram - Lag om skydd mot olyckor/LSO
Ärendet tidigare behandlat vid OL:s möte 2011-11-16 § 203.
Enligt lag om skydd mot olyckor ska en kommun ha handlingsprogram
som beskriver målen för kommunens förebyggande verksamhet
gällande de risker som kan leda till räddningsinsats. Det ska finnas ett
handlingsprogram för kommunernas förmåga att utföra räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap.
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring räddningstjänst och säkerhetsfrågor och har en gemensam organisation,
Norrhälsinge Räddningstjänst. Verksamhetens organisation, åtagande,
förmåga m.m. finns beskrivet i handlingsprogrammet.
För säkerhetsfrågor är dock respektive kommunstyrelsen ansvarig.
Båda kommunerna har valt ett gemensamt program för det
förebyggande arbete och för räddningsinsats. Fokus ligger på
respektive verksamhets ansvar och förmåga att förhindra uppkomsten
av brand och oönskade händelser. Härmed förstärks
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Räddningstjänstens ansvar att stödja verksamheterna och enskilde i
det förebyggande arbetet.
Förslag till beslut till kommunfullmäktige.

ÄRENDE 10
Barnfattigdom, Nordanstig
Ärendet togs upp av ordförande Åke Bertils (S) vid nämndens
sammanträde 2012-01-25 § 12.
Hur hanterar Nordanstigs kommun detta med barnfattigdom?
Hur ser läget ut för dagen?
Föreligger en sammanställning från individ- och familjeomsorgen
daterad 2012-03-07.
Sammanfattning:
Rädda Barnen har framställt en årsrapport om barnfattigdom i Sverige
2010. Man har även gjort en sammanställning av förändringar inom län
och kommuner i en kommunbilaga som tillhör rapporten.
Under perioden 2006-2008 hamnade Nordanstig på en 2:a plats av
landets kommuner som hade den högsta ökning av barn i ekonomiska
utsatta hushåll. Under 2008 befann sig 14,1 % av kommunens barn i
ekonomiska utsatta hushåll. Till dessa räknas barn i familjer som
antingen har låg inkomststandard eller lever på försörjningsstöd eller
båda delarna som fattiga.
Barnfattigdom är en effekt av att barnets förälder/föräldrar lever i en
ekonomiskt utsatt situation. Om det inte fanns några ekonomiskt
utsatta vuxna skulle det således inte heller finnas så många
ekonomiskt utsatta barn. Det är bland de vuxna personer som är sjuka,
arbetslösa eller föremål för rehabilitering eller arbetsmarknadens
åtgärder som många av de fattiga barnens föräldrar finns. Det är också
stora skillnader i ekonomiskt utsatthet mellan barn vars föräldrar är
ensamstående eller födda utomlands jämfört med barn med
sammanboende eller svenskfödda föräldrar.
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ÄRENDE 11
Svar till Länsstyrelsen ang tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen
Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) och enligt tobakslagen
(SFS 1993:581) genomfördes i Nordanstig 2011-11-25.
Beslut daterat 2012-01-27 och med Länsstyrelsens dnr: 705-6065-11
enligt nedan:
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister:
-

Skriftlig tillsynsplan för alkoholområdet saknas.

-

Information till näringen är inte uppdaterad med gällande
lagstiftning.

Länsstyrelsen bedömer att Nordanstigs kommun i övrigt följer
lagstiftningen i de delar som granskats.
Nämnden ska redovisa senast 2012-04-02 vilka åtgärder som vidtagits
för att komma till rätta med de påtalade bristerna.
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg daterat
2012-03-06 med vidtagna åtgärder samt förslag till beslut:
Vidtagna åtgärder:
-

En skriftlig tillsynsplan för serveringstillstånd i Nordanstigs
kommun för 2012 är upprättad.

-

Information till näringen och allmänheten på kommunens
hemsida är omarbetad utifrån aktuella förhållanden, med länkar
till nya taxor och uppdaterad lagstiftning.

Förslag till beslut:
Att omsorgs- och lärandenämnden antar ovanstående redovisning av
vidtagna åtgärder utifrån brister vid Länsstyrelsens tillsyn 2011-11-25
som svar till Länsstyrelsen.

ÄRENDE 12
Val av politiska kontaktpersoner för OL:s verksamheter

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

ÄRENDE 13

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-03-07

8 (13)

43/2011

Familjecentral i Bergsjö
Ärendet startade 2003-09-19 med en diskussion på vad sätt förskolan
tillsammans med socialtjänsten, mödravården och barnhälsovården
skulle kunna nyttja det gemensamma kunnandet och de gemensamma
resurserna för att kunna ge ett effektivt stöd till småbarnsföräldrarna i
Nordanstig.
Ärendet tidigare behandlat vid OL-nämndens möten 2011-01-19 § 22,
2011-06-15 § 124, 2011-06-13 § 56, 2011-08-17 § 148 samt
2011-09-14 § 157.
Syfte:


Att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv
erbjuda blivande föräldrar samt familjer med barn i åldrarna 0-6
år en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt
stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer.



Att utifrån barnkonventionen, vilket är basen i den gemensamma
värdegrunden, utveckla familjecentralen till en mötesplats där
arbetet genomsyras av ett barnperspektiv där barnets och
familjens bästa sätts i centrum.



Att enligt de nationella folkhälsomålen verka för trygga och
jämlika villkor.

Familjecentralens mål:


Familjecentralen ska ge möjlighet för barn och föräldrar att
stärka sitt sociala nätverk.



De ingående verksamheterna ska med utgångspunkt från den
gemensamma värdegrunden samarbeta utifrån ett gemensamt
förhållningssätt samt använda de befintliga resurserna effektivt.



Föräldrar och barn ska vara delaktiga i verksamhetens planering
och genomförande.



Familjecentralen ska stödja ett jämställt föräldraskap.



Familjecentralen ska fungera som ett kunskaps- och
informationscentrum. Familjernas behov och önskemål styr
innehållet.
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428/2011

Framtidens Bållebo
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten 2011-11-16 § 196 och
2011-12-14 § 223.
En referensgrupp har tigigare arbetat med frågeställningarna:
- Hur kan vi använda lokalerna?
- Vilka verksamheter inom vård och omsorg ska finnas där?
- Antal vårdplatser, vilka vårdformer?
En arbetsgrupp bestående av både politiker och tjänstemän bör
tillsättas.

ÄRENDE 15
Övertagande av hemsjukvården
En arbetsgrupp är utsedd (OL 2011-11-16 § 205) bestående av:
Åke Bertils (S)
Sven-Åke Eriksson (C)
Anders Engström (S)
Charlotte Klötz (FP)

ÄRENDE 16
Egenavgift, färdtjänst i annan kommun
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.
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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.
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.
Info: Gun Johansson kl. 13:00

ÄRENDE 17

54/2011

Bo bra på äldre dar
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten 2011-01-19 § 20 samt
2011-02-16 § 35 med beslut att uppdra till förvaltningen att söka medel
för förstudier gällande:


Behovsinventering

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden




FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-03-07

11 (13)

Inför nybyggnad eller ombyggnad av befintliga bostadsbestånd
Andra förberedelser tex. intervjuundersökning som ger
kommunen underlag för att komma vidare i konkreta projekt
eller i planering av bostäder för äldre.

Projektet slutredovisas i april.
Info: Berith Danielsson kl. 13:15

ÄRENDE 18
Rapporter/information
1. Patientsäkerhetsrapport (från MAS Ewa Jonsson)
2. Alt. driftsformer: projektkoordinator Kristina Mickelsson och
Andreas Zarotti presenterar en analys som kallas – Hållbar
utveckling genom alternativa driftsformer – en studie av
konkurrensutsättningens betydelse för omsorgsverksamhetens
utveckling. Det är en jämförelse som är gjord 2011 mellan fyra
kommuner. Besök kl. 11:00
3. Redovisning av demensprojektet.
4. Till Socialstyrelsen: Slutlig ekonomisk redovisning av beviljade
och förbrukade stimulansmedel för valfrihetssystem LOV
2008-2010. Förbrukat 1 919 tkr av beviljade 2 000 tkr per
2012-01-31.
5. Rapport från möte på Komvux och IM-programmets elever den
29 februari tillsammans med ungdomssamordnaren Patrik
Thorson.
(info: Anders Engström (S).
6. Beroendevård (info: Åke Bertils (S).
7. Svar ang Medborgarenkäten (frågeställningar från
OL-nämndens möte 2012-02-15).
8. Från SKL 2012-02-21: Föreskrifter och allmänna råd om
nämndens ansvar för bemanning i demensvården.
Ut på remiss ev i slutet av mars 2012.
9. Anteckningar från X-Trafiks informationsmöte 2012-02-16.
10. Från Socialstyrelsen: Info till kommuner om att söka
stimulansbidrag för valfrihetssystem enligt LOV (dnr:
3798/2012). Ansökan senast 16 april 2012.
11. Från Socialstyrelsen: Info till kommuner om att söka statsbidrag
(dnr: 8710/2012) för försöksverksamhet med meningsfull
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sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Ansökan senast 16 april 2012.
12. Från Länsstyrelsen: Strukturella medel enligt § 37, ersättning till
kommuner och kommunalförbund för att skapa beredskap och
mottagningskapacitet och för att främja regional samverkan
enligt § 37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar. Ansökan senast 30 september
2012.

ÄRENDE 19
Delegeringsbeslut
1. Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande.
Kommunens dnr: 432/2011.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin februari 2012.
2. SNAC-medverkan 2012. Undertecknat av tf förvaltningschef
Karin Bohlin 22 februari 2012.
3. Svar till Socialstyrelsen gällande tillsyn Björkbacken
dnr: 9.1-25149/2011 gällande införskaffande av kvalitets- och
ledningssystem. Kommunens dnr: 73/2012.
Från verksamhetschef Kia Zacco 2012-02-28.
4. Myndighetsutskottets protokoll från 2012-02-15 §§ 22-24.

ÄRENDE 20
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-02-13 § 7:
Motion om parboende för äldre.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-02-13 § 10:
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
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ÄRENDE 21
Kurser/konferenser
1. Boende för äldre – strategisk utveckling, fastighetsutveckling
och nya möjligheter. 24-25 april i Luleå.
OBS! Anmälan senast 16 mars.

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.

ÄRENDE 23

288/2011

Nämndsmål 2012 för OL
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten 2012-01-25 § 8 samt
2012-02-15 § 17.
Nämnden har att anta mål för verksamheterna för 2012.
Förslag till nämndsmål 2012:
Kvalitetssäkrad omvårdnad
God tillgänglighet
Professionellt bemötande
God ekonomisk hushållning

