NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 23 juni 2010 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Information från förvaltningschef

4.

Ekonomirapport 2010-05. BILAGA

5.

Budget 2011 och nämndsmål 2011

6.

Nämndsmål 2010, strategier. BILAGA

529/2009

7.

LOV, förfrågningsunderlag. BILAGA

428/2009

8.

LASS, kravspec. BILAGA

531/2009

9.

Ensamkommande flyktingbarn

119/2010

10.

Motion från KS om parboende för äldre. BILAGA

145/2010

11.

Motion från KS om sommarjobb för ungdomar.
BILAGA

146/2010

12.

Motion från KS om satsning på
sommarlovsentreprenörer. BILAGA

147/2010

13.

Ansökan om stimulansmedel för utveckling av
äldreomsorgens kvalitet (OL § 57/2010)

14.

Projekt: entreprenad vård och omsorg (OL §
9/2010)

15.

Rapporter/information. BILAGA: Från Fou rapport
2010:5

16.

Delegeringsbeslut

116/2010

17.

Delgivningar

18.

Kurser/konferenser

19.

Information och övriga ärenden

20.

Skolskjutsreglemente. BILAGA

21.

Nyanländas etablering. 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.
Sven-Åke Eriksson (C)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Leena Lindblom (M) eller Åke Bertils (S).

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.

ÄRENDE 4

116/2010

Ekonomirapport 2010-05
Förvaltningschef Mats Collin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2010-05:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört maj 2009:

113 061

Bokfört maj 2010:

111 244

Budget 2010:

270 398

Bokförda löner maj 2009:
Bokförda löner maj 2010:
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ÄRENDE 5
Budget 2011 och nämndsmål 2011
Frågeställningar:
Katrinebergsgården: förlänga avtal senast 2010-07-01 med ett år.

ÄRENDE 6

529/2009

Nämndsmål 2010, strategier

ÄRENDE 7

428/2009

LOV, förfrågningsunderlag
OBS! Hälsning från LOV-projektets personal:
Det som är markerat med rosa i förfrågningsunderlaget är de punkter
som nämndsledamöterna ska fundera lite extra på.

ÄRENDE 8

531/2009

LASS, kravspec
Förfrågningsunderlag avseende utförande av personlig assistans enligt
LSS/LASS, Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 9

119/2010

Ensamkommande flyktingbarn
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten 2010-03-24 § 38
samt 2010-05-26 § 72.
Ronny Spångberg informerar i ärendet.
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145/2010

Motion från KS om parboende för äldre
Kommunstyrelsen önskar nämndens yttrande över motion från
Folkpartiet Liberalerna daterad 2010-03-30.
Tidsplan: Bör vara klart under hösten 2010.
Kia Zacco informerar i ärendet.

ÄRENDE 11

146/2010

Motion från KS om sommarjobb för ungdomar
Kommunstyrelsen önskar nämndens yttrande över motion från
Kristdemokraterna i Nordanstig daterad 2010-04-07.
Tidsplan: Bör vara klart under hösten 2010.
Ronny Spångberg informerar i ärendet.

ÄRENDE 12

147/2010

Motion från KS om satsning på sommarlovsentreprenörer
Kommunstyrelsen önskar nämndens yttrande över motion från
Kristdemokraterna i Nordanstig daterad 2010-04-07.
Tidsplan: Bör vara klart under hösten 2010.
Ronny Spångberg informerar i ärendet.

ÄRENDE 13
Ansökan om stimulansmedel för utveckling av äldreomsorgens
kvalitet
Ärendet tidigare behandlat i nämndens § 57/2010.
Gunilla Woxlin informerar i ärendet.

ÄRENDE 14
Projekt: entreprenad vård och omsorg
Ärendet tidigare behandlat i nämndens § 9/2010.
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ÄRENDE 15
Rapporter/information
1. Redovisning av demensprojekt (info: Gunilla Woxlin).
2. Konferens ”Hur ska vi samordna arbetet mot hedersrelaterat
förtryck och våld?” 4 maj i Gävle. (info: Kajsa Gladh (M).
3. NRC (info: Eva Fors och Britt Sjöberg).
4. Hopslagning av hemtjänstdistrikten i kommunen.
5. Uppvaktning av omvårdnadsstipendiater 11 juni
(info: Sven-Åke Eriksson (C).
6. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2010-06-02, dnr: 704-1222207, medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.
Summa: 22.400 kronor.
7. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2010-06-02, dnr: 704-8619-06,
medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.
Summa: 23.500 kronor.
8. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2010-06-02, dnr: 704-8278-06
och 704-8279-06, medel för alkohol- och narkotikaförebyggande
insatser.
Summa: 84.900 kronor.
9. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2010-06-02, dnr: 704-1222307, medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.
Summa: ---- kronor. Nordanstigs kommun har redogjort för att
utbildningen inte kunde genomföras och ansöker inte om
medlen.
10. Statistik från Arbetsförmedlingen: inskrivna arbetslösa maj 2010,
Gävleborgs län.
11. FoU Rapport 2010:5: Att dokumentera socialtjänstens insatser
för barn och unga. BILAGA.

ÄRENDE 16
Delegeringsbeslut
1. Budgetflytt från verksamhet 7150, objekt 7199 till verksamhet
7150, objekt 7113. Summa 241 tkr. Undertecknat av
förvaltningschef Mats Collin 2010-05-06.
2. Budgetflytt från verksamhet 7150, objekt 7199 till verksamhet
7150, objekt 7109. Summa 219 tkr. Undertecknat av
förvaltningschef Mats Collin 2010-06-09.
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3. Attestuppdrag – tidsbegränsat under tiden 2010-04-01 – 201010-31 gällande verksamhet 7216 Björkbacken, till Susanne
Pettersson. Undertecknat av förvaltningschef AnnKristine
Elfvendal 2010-05-18.
4. Myndighetsutskottets protokoll från 2010-05-26 §§ 84-87.
5. Myndighetsutskottets protokoll från 2010-06-02 §§ 88-102.
6. Myndighetsutskottets protokoll från 2010-06-14 §§ 103-106.

ÄRENDE 17
Delgivningar
1. Protokoll från kommunala handikapprådet 2010-05-04.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2010-06-03 § 103:
Ekonomirapport med beslut att uppdra till OL-nämnden att på
KS möte 19 augusti 2010 redovisa nämndens åtgärder för att
hålla budget 2010.
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2010-06-03 § 117:
Begäran om utökad ram för kollektivtrafiken med beslut att
bibehålla kollektivtrafiken i nuvarande omfattning, avslå OLnämndens begäran om extra anslag samt uppdra till OLnämnden att redovisa förslag till finansiering av de ökade
kostnaderna inom nämndens budgetram.

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

ÄRENDE 20
Skolskjutsreglemente
Föreligger tjänsteutlåtande från skolskjutshandläggare Ann Gottvall
daterat 2010-06-10:
Föreslås att nämnden fattar beslut om ett nytt skolskjutsreglemente
enligt förslag från trafikgruppen och att det ska gälla från hösten 2010
på de delar som är tillämpliga och övriga delar ska träda i kraft så snart
som möjligt, senast 2011.
Det nya förslaget till reglemente för skolskjutsar är framtaget av
skolskjutshandläggaren tillsammans med trafikgruppen och
verksamhetschefen för skola.
Vi har sammanställt tidigare regler och förtydligat mycket. Det som är
nytt är skolskjutsorganisationen och att vi föreslår att målsman ska
anmäla behov av skolskjuts varje år. Vi föreslår också att det inte ska
vara tillåtet att ”kompisåka” utan särskild ansökan (punkt 3.7).
Ändringarna i korthet:
Ny organisation för skolskjuts
Skolassistenterna placerar elever på respektive skolskjuts enligt
reglementet och med hjälp av vårt nya skolskjutsprogram,
Solen skolskjuts.
Skolskjutshandläggaren handlägger övriga ärenden.
En skolskjutsgrupp finns för att se över ordningsregler
Ett skolskjutsråd finns för att se över trafikfarliga vägar och
hållplatser, som nämnden sedan fattar beslut om.
Anmälan av behov om skolskjuts
Vi föreslår att målsman varje år ska anmäla behov av skolskjuts. På så
sätt kan vi göra en bättre planering av skolskjutsarna då bara elever
som använder sin skolskjuts kommer att finnas med på våra listor.
Behovsanmälan kan börja gälla tidigast inför läsåret 2011/2012 då vi
har funktionen i vårt skolskjutsprogram och målsmän kan anmäla via
etjänst på webben.
Regler för gymnasieskjutsar
Vi har även fört in de regler som finns för gymnasieskjutsar. Jag
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föreslår att OL-nämnden ser över reglerna för bland annat avstånd för
att få skolskjuts och anslutningsresor. I det här reglementet är befintliga
regler införda, inte nya förslag.
Övrigt
Punkten om Öppna skolskjutsar (1.5) finns med under förutsättning att
OL-nämnden tar beslut om att försöket ska permanentas. Försöket
utvärderas i juni efter terminens slut.
Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande från förvaltningscheferna
AnnKristine Elfvendal och Mats Collin daterat 2010-06-11:
1. OL-nämndens beslut
Att ställa sig bakom förslaget om regler för gymnasieelevers resande
Att försöksverksamheten med ”öppen skolskjuts” avslutas och ”öppen
skolskjuts” införs att gälla tillsvidare.
2. OL-nämndens beslut
Föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till ”Reglemente för skolskjuts och andra elevtransporter
i Nordanstigs kommun” att gälla från och med 2011-01-01.

ÄRENDE 21
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.
Bente Sandström informerar i ärendet.

