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Har du frågor kring handlingarna meddela Ulla Britt Hånell
tfn: 0652 – 36 233 eller e-post: ulla.hanell@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Åke Bertils (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Charlotte Klötz (FP) eller Emmeli Jonsson (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. Avtal med Hudiksvall, handläggning av alkoholserveringstillstånd m.m.

ÄRENDE 4

96/2012

Ekonomirapport 2012-05
Tf förvaltningschef Karin Bohlin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2012-05:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr):
Bokfört maj 2011:

107 506

Bokfört maj 2012:

104 896

Budget 2012:

264 023

Avvikelse:

- 5 153

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-06-07

ÄRENDE 5

4 (9)

184/2012

Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län
2013-2015
Landstinget Gävleborg ska i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram för
Gävleborgs län.
En remissversion har upprättats i samråd/dialog med olika aktörer som
nu skickas ut på remiss under perioden 25 maj till 13 augusti 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar nämndens eventuella
synpunkter senast 2 augusti.
Kerstin Oremark informerar i ärendet kl. 10:15

ÄRENDE 6
Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för
kvalitetsutveckling av socialtjänstens arbete mot våld i nära
relationer

ÄRENDE 7
Lokala riktlinjer för vård och omsorg om demenssjuka
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2012-05-15 § 62.
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
syftar till att personer med demenssjukdom över hela landet ska få
tillgång till en kunskapsbaserad och jämlik vård och omsorg.
Riktlinjerna innehåller rekommendationer för såväl hälso- och
sjukvården som socialtjänsten. Rekommendationerna omfattar
diagnostik, uppföljning, läkemedelsbehandling, omvårdnad, dagliga
aktiviteter, dagverksamhet, boende samt stöd till anhöriga.
Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Demensteamet är i dag ett samarbete mellan Nordanstigs Kommun,
Hälsocentralen Bergsjö och Hälsingeläkarna AB Harmånger.
Demensteamet är ett tvärprofessionellt samarbete som enligt de
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nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom ger råd
och stöd om utredning och uppföljning, läkemedel, hjälpmedel, BPSD
problematik och anhörigstöd.
Utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid
demenssjukdom har teamet utarbetat de lokala ansvarsområdena både
gällande tillstånd, åtgärder och rekommendationer för ansvarig
yrkesgrupp och verksamhet.
I de lokala riktlinjerna har olika yrkesgruppers ansvarsområden
förtydligats både gällande tillstånd/åtgärd samt rekommendationer. De
yrkesgrupper som nämns är för primärvården läkare, distriktssköterska
och arbetsterapeut/sjukgymnast. För kommunen biståndshandläggare,
anhörigstöd, kommunens sjuksköterska, kommunens
arbetsterapeut/sjukgymnast, enhetschef och verksamhetschef.
Syfte och mål
Implementera de lokala riktlinjerna i gemensamma verksamheter samt i
den egna verksamhetens ansvarsområden.
Målgrupp
Patient/brukare, anhöriga och personal.
Genomförande
Utbildningsinsatser och information gällande de lokala riktlinjerna både
inom kommunen och inom primärvården.

ÄRENDE 8

121/2012

Remiss: Förslag till överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning
Enligt bestämmelser i HSL och SoL från januari 2010 ska landstinget
och kommunen ingå en överenskommelse om samarbete i fråga om
personer med psykisk funktionsnedsättning (8a § HSL, 5 kap 8 a §
SoL).
Länsledning Närvård beslutade i april 2011 att ett landstings- och
kommunövergripande arbete skulle genomföras i syfte att ta fram en
överenskommelse som skall gälla förlandstinget och alla kommuner.
Länsledningen tillsatte en mindre arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta
fram ett förslag vilket nu utarbetats.
Ev. synpunkter skall ha inkommit senast 29 juni till region Gävleborg.
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ÄRENDE 9
Samverkan mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner
gällande kommunal social beredskap
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg daterat
2012-05-30 med förslag till ny organisation av beredskap i samverkan
mellan Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner.
En socialtjänsteman från vardera Nordanstigs- och Hudiksvalls
kommuner har tillsammans beredskap veckovis enligt ett schema som
löper på14 veckor.
Tjänstemännen ansvarar för kommunernas beredskapstelefoner och
telefonnummer lämnas till LKC.
Bereskap löper under veckan på annan tid än arbetstid = måndag
kl. 17:00 till fredag 07:00. Under helgen hela dygnen från fredag
kl.17:00 till måndag kl. 08:00. För röd dag gäller också helt dygn.

ÄRENDE 10
Riktlinjer för palliativa teamet

ÄRENDE 11
Privata utförare och ansvaret för trygghetslarm

ÄRENDE 12
Översyn av priser på måltidsabonnemang inom särskilt boende
samt till personer med biståndbedömd matdistribution
Föreligger tjänsteutlåtande från enhetschef Elisabeth Engberg daterat
2012-05-10:
Senaste översyn och beslut om att höja avgifterna togs år 2006.
Prishöjningen på råvaror utifrån fullmäktiges beslut angående GMO-fria
livsmedel samt ökade kostnader för förbrukningsartiklar och löner
påverkar produktionskostnaden för måltiderna som serveras.
Kost och städ tillhandahåller alla måltider till särskilt boende på
servicehusen samt till personer med biståndsbedömd matdistribution.
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I dagsläget är avgiften för måltidsabonnemanget 90 kr/dygn, totalt
2 700 kr/månad.
Matlådan till matdistributionen består av varmrätt med tillbehör samt
dryck och på helgdagar även dessert till en kostnad av 45 kr.
Förslag till beslut:
Höja avgiften för matabonnemanget med 20 kr/dygn till 110 kr/dag,
total kostnad 3 300 kr/månad.
Höja priset på matlådan med dryck till 50 kr, med möjlighet att avstå
drycken som kostar 4 kr.

ÄRENDE 13
Övertagande av hemsjukvården
Fullmäktigebeslut 2012-05-28.

ÄRENDE 14

428/2011

Framtidens Bållebo

ÄRENDE 15
Rapporter/information
1. Styrning, ledning, uppföljning IFO (info: Inger Kullberg kl. 13:00)
2. Stipendieutdelning 2012 till omvårdnadsstuderande
(info: Åke Bertils (S)
3. Från Arbetsmiljöverket 2012-05-18, INF 2011/30026:
Information om avslutat ärende, socialkontoret och brister i
arbetsmiljön. BESLUT: Ärendet avslutas.
4. Beslut från Socialstyrelsen 2012-05-21, dnr: 9.1-10116/2012 och
inspektion på Albo, Bergsjö. BESLUT: Ärendet avslutas.
5. Från Socialstyrelsen 2012-05-25: Info till kommuner om att söka
statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen i
värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen.
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6. Från Socialstyrelsen 2012-05-30: Info om förlängd
användningstid för statsbidraget för lokala värdighetsgarantier.
7. Hur styr man när man inför valfrihet? (info: Leena Lindblom (FP)
och Emmeli Jonsson (C)
8. Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen 2012-05-16 dnr: 432010:1413: Skolinspektionen kommer vid nästa tillsyn (ännu ej
datumbestämd) följa upp effekterna av det systematiska
kvalitetsarbetet inom OL:s ansvarsområde, vilket ska
genomföras från och med läsåret 2012/13.
9. Beslut från Socialstyrelsen 2012-05-31 dnr: 9.3.1-43425/2011:
Ärende: Lex Maria-anmälan ang försvunna läkemedel.
BESLUT: Ärendet avslutas.
10. Tidskriften KOM (kommunikation mellan vuxenutbildare) nr
2/2012.
11. 18+ boende, föräldraansvar – anhörig. (info: Ronny Spångberg).
12. Nya e-postadresser alt. sökvägar till politiker (info: Ronny
Spångberg).

ÄRENDE 16
Delegeringsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll 2012-06-01 §§ 48-56.
2. Rekvisition till Skolverket av statsbidrag för ökade kostnader till
följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom
studiemedlet för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år.
Rekvirerat belopp: 11 250 kr. Undertecknat av tf förvaltningschef
Karin Bohlin 2012-05-15.
3. Attestuppdrag till Patrik Thorson för verksamheterna 7150, 7151
och 7102. Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 201205-22.

ÄRENDE 17
Delgivningar
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ÄRENDE 18
Kurser/konferenser

ÄRENDE 19
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 20

182/2012

Budget 2013 och nämndsmål 2013
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2012-04-18 § 46 +
2012-05-15 § 70 samt 2012-06-01 § 72.
Nämnden diskuterar budget 2013 och eventuella konsekvenser som
kan påverka tilldelad budgetram.

ÄRENDE 21
Intraprenad Bergesta
Bergesta äldreboende består av 32 lägenheter uppdelat på två
avdelningar. Det finns ett utbildat vårdhundsekipage på Bergesta.
Verksamheten skulle genom alternativa driftsformer vilja bedriva
intraprenad från 2013-01-01. Enhetschef och personal har haft
verksamhetsdagar där de gått igenom hur en intraprenad fungerar och
alla ställer sig positiva till detta.

