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Sven-Åke Eriksson (C)
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Helena Bikoff (C)

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 2010-04
Förvaltningschef Mats Collin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2010-04:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört april 2009:
Bokfört april 2010:
Budget 2010:

270 398

Bokförda löner april 2009:
Bokförda löner april 2010:
Uppdrag till förvaltningen att komma med förslag till åtgärder för att
hålla budgetram 2010 (beslut i OL-nämnden 2010-04-26 § 50).
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529/2009

Nämndsmål 2010, strategier

ÄRENDE 6
Sommarjobbsatsning 2010
Föreligger tjänsteutlåtande från arbetsmarknads- och
integrationsansvariga Bente Sandström daterat 2010-04-27:
Regeringen har anslagit 100 miljoner för sommarjobb år 2010. Syftet är
att underlätta för ungdomar att hitta arbete under sommarlovet, vilket –
enligt regeringens bedömning – blir särskilt svårt denna sommar på
grund av den ekonomiska krisen. (SKL cirkulär 10:25).
De anslagna medlen ska fördelas till kommunerna genom
arbetsförmedlingen. Medelstilldelningen för Nordanstigs kommun blir
110 467:- och rekvireras från Arbetsförmedlingen i efterskott.
Slutredovisning skall ske senast 30 september.
Från förvaltningen avser vi att hantera medelstilldelningen enligt
följande:
 De tillkommande medlen ger ett tillskott på 20 platser.
 Vi följer samma riktlinjer och planering som det redan påbörjade
feriearbetet. Eventuellt kommer två perioder att användas.
 Tillkommande platser motsvarar i stort sett det antal sökande
som i kommunens planerade feriearbete ej kan erbjudas platser.
Nu kan vi erbjuda samtliga sökande feriearbete sommaren
2010.
 Lokala företrädare för Kommunal är underrättade.
 Överenskommelse kommer att skrivas med Arbetsförmedlingen
och pengarna rekvireras enligt de regler som är uppsatta för
satsningen.

ÄRENDE 7

119/2010

Ensamkommande flyktingbarn
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2010-03-24 § 38.
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ÄRENDE 8
Förslag, kompletterande lokala riktlinjer för färdtjänst
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
biståndshandläggare Gun Johansson daterat 2010-05-17:
Med Anledning av uppdraget till förvaltningen att ta fram förslag till
riktlinjer för vad som i normalfallet skall ingå i ”särskilda skäl” vid
bedömning av rätt till färdtjänstresa till serviceort i angränsande
kommun.
Samt att ta fram förslag på ”serviceort”.
Bakgrund:
I förslaget till Länsgemensamma tillämpningsanvisningar punkt ”Resa
till angränsande kommun” står att läsa:
”Efter särskild prövning kan färdtjänst beviljas till närmaste serviceort i
angränsande kommun om det finns ”särskilda skäl”.
I uppdraget från nämnd ingår att ta fram förslag till riktlinjer för vad som
i normalfallet skall ingå i ”särskilda skäl” samt att ta fram förslag på
orter som bör betraktas som serviceorter. Nordanstigs kommuns
färdtjänstresenärer har i många år fått resa till Hudiksvall och Sundsvall
som serviceort, 20 enkelresor/år som ingått i färdtjänsttillståndet utan
särskild prövning.
Slutsats
Vad som ska ingå i en särskild prövning utifrån det nya regelförslaget
är viktigt i sammanhanget då det kan bli både inskränkning och
utökning av möjligheten för färdtjänstkund att resa till just Hudiksvall
eller Sundsvall.
Särskilda skäl föreslås handla om färdtjänstkundens individuella
behov t.ex aktivt deltagande i föreningsliv och/eller avsaknad av
viktig samhällsservice.
Serviceort föreslås att som tidigare vara Hudiksvall, Sundsvall samt att
utöka med Kvissleby och Njurundabommen. Dessa orter kan fungera
som serviceorter i annan kommun för Nordanstigs kommuns
färdtjänstresenärer.
Beslutet taget av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2007-03-21
gällande inom vilket område i Hudiksvalls tätort färdtjänstkund får resa
bör fortfarande gälla.
Förslag till beslut
Omsorgs- och lärandenämnden beslutar
att i särskild prövning ska särskilda skäl handla om färdtjänstkunds
individuella behov t.ex. aktivt deltagande i föreningsliv,
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att serviceort ska vara en ort som har dagligvaruhandel eller annan
viktig samhällsservice,
att Hudiksvalls centrum, Sundsvalls centrum, Kvissleby centrum och
Njurundabommen betraktas som närmaste serviceort i annan
kommun i förslaget till Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för
färdtjänst.

ÄRENDE 9
Förslag, tillämpningsföreskrifter riksfärdtjänst
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
biståndshandläggare Gun Johansson daterat 2010-05-18:
Med anledning av tillägg i ”Tillämpningsföreskrifter för Riksfärdtjänst”
antagna av Kommunfullmäktige 2006-04-03.
Bakgrund
Färdtjänstresor utanför Nordanstigs kommun men inom
Gävleborgs län, tidigare länsfärdtjänst bedöms utifrån Lag (1997:735)
om riksfärdtjänst och tillhör tillämpningsföreskrifter för Riksfärdtjänst.
Vissa förändringar har skett inom färdtjänst och riksfärdtjänst efter året
2006.
Gällande resor i länet saknas information om ansökningstid i
tillämpningsföreskrifterna. Detta leder till att tillägg bör göras i
tillämpningsföreskrifterna för riksfärdtjänst.
Medresenär samt medresenärens egenavgift saknas i nuvarande
tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst gällande taxi personbil och
specialfordon.
Slutsats
Resor inom länet
Alla resor utanför Nordanstigs kommun bedöms utifrån Lag (1997:735)
om Riksfärdtjänst med undantag av resor till Hudiksvall och Sundsvall
som ingår i färdtjänsttillståndet (nuvarande regler).
Information saknas gällande ansökningstiden för resor i länet i
nuvarande tillämpningsföreskrifter för Riksfärdtjänst (bil 1).
Ansökningstiden för resor inom länet bör vara en vecka före resan.
Tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst bör innehålla information om
både riksfärdtjänst inom och utanför länet. (se bil 2).
Medresenär
Riksfärdtjänstlagen ålägger inte kommunen någon skyldighet att tillåta
medresenär, varför varje kommun själv kan bestämma detta.
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Färdtjänstkund ansöker ibland om medresenär i stället för ledsagare,
främst när det gället taxi personbil/specialfordon.
Efter särskild prövning kan behovet av medresenär vara det som
passar bäst utifrån behovet. Medresenär som alternativ till ledsagare
bör finnas i tillämpningsföreskrifterna. (Se bil 2).
Medresenärens egenavgift
I nuvarande tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst står att läsa:
”Medresenär betalar den faktiska biljettkostnaden vid resa med
tåg/buss/ flyg”. Det saknas beslut samt information om egenavgift
gällande medresenär med taxi. (Se bil 1).
Medresenär föreslås betala lika som den färdtjänstberättigade vid resa
med taxi personbil och specialfordon. Samt ett tillägg i text
”Medresenär betalar i normalfallet den faktiska biljettkostnaden vid resa
med tåg/buss/flyg”. (Se bil 2 näst sista raden).
Förslag till beslut
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera tillämpningsföreskrifter för
riksfärdtjänst med
1. att ansökan om riksfärdtjänst inom Gävleborgs län ska vara
kommunen tillhanda, via telefon eller skriftligt, minst en vecka före
önskad resdag,
2. att medresenär kan beviljas efter särskild prövning,
3. att medresenär vid resor med taxi personbil/specialfordon betalar
samma egenavgift som riksfärdtjänstresenären, samt
4. att ”i normalfallet” läggs till tidigare text om avgift för medresenär.

ÄRENDE 10
Stipendium för omvårdnadsstuderande 2010
Omsorgs- och lärandenämnden har att utse 2010 års stipendiater.
Följande riktlinjer gäller:
1. Förvaltningen, tillsammans med aktuella skolor, får föreslå
stipendiater, för beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
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:
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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

ÄRENDE 11
Från Trafikgruppen: ”Åk gratis en månad”
Föreligger förslag från trafikgruppen om att ett visst antal testresenärer
får åka gratis kollektivtrafik i kommunen under en månad hösten 2010,
mot vissa motprestationen. Gäller zon 1-7.

ÄRENDE 12
Ansökan stimulansmedel för utveckling av äldreomsorgens
kvalitet
Inbjudan att ansöka om stimulansbidrag kommer att skickas ut till
kommunerna senast 31 maj.

ÄRENDE 13
Remiss från Skolinspektionen dnr: 32-2010:1982 gällande
ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Hudiksvalls
kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt
till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Hudiksvalls kommun fr.o.m. läsåret 2011/12.
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet senast 22 juni 2010.
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ÄRENDE 14
Remiss från Skolinspektionen dnr: 32-2010:2038 gällande
ansökan från ThorenGruppen AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls
kommun
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls
kommun fr.o.m. läsåret 2011/12.
Nämnden bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan senast 22
juni 2010.

ÄRENDE 15
Remiss från Skolinspektionen dnr: 32-2010:2300 gällande
ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Sundsvalls
kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt
till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls
kommun fr.o.m. läsåret 2011/12.
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet senast 22 juni 2010.

ÄRENDE 16
Remiss från Skolinspektionen dnr: 32-2010:1990 gällande
ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan NTIgymnasiet i Sundsvalls kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt
till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls
kommun fr.o.m. läsåret 2011/12.
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet senast 22 juni 2010.
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ÄRENDE 17
Remiss från Skolinspektionen dnr: 2010:2216 gällande ansökan
från Wildland Fire International AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Ånge kommun
Wildland Fire International AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt
till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Ånge
kommun fr.o.m. läsåret 2011/12.
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet senast 22 juni 2010.

ÄRENDE 18
Remiss från Skolinspektionen dnr: 32-2010:2315 gällande
ansökan från NTI AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun
NTI AB har hos Skolinspektionen ansökt om rätt till bidrag och statlig
tillsyn för en fristående gymnasieskola i Sundsvalls kommun fr.o.m.
läsåret 2011/12.
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet senast 22 juni 2010.

ÄRENDE 19
Remiss från Skolinspektionen dnr: 2010:2102 gällande ansökan
från Pluskompetens i Sverige AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i
Sundsvalls kommun
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har hos Skolinspektionen
ansökt om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående
gymnasieskola i Sundsvalls kommun fr.o.m. läsåret 2011/12.
Nämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet senast 22 juni 2010.

ÄRENDE 20
Rapporter/informationer
1. Besök av Carina Söderström från Barnahus i Gävle
kl. 10:30-11:00
2. LOV-projektet: info Peter, Katarina och Margareta
kl. 13:15 – 14:45
- Utkast förfrågningsunderlag
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- Ersättning till privata utförare, presentation av LOV:ens modell
kontra ersättningsmodell framräknad exklusive OB-ersättning
och reseersättning samt konsekvensanalys.
- Mobipen: resultat efter en månads användning.
3. Rapport från konferensen ”Hur kan vi samordna arbetet mot
hedersrelaterat förtryck och våld?” i Gävle 4 maj
(info: Kajsa Gladh (M).
4. Arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen för april månad.
5. Från Länsstyrelsen 2010-05-05 dnr: 507-3613-98: Angående
slutrapport projekt Korken med beslutet att länsstyrelsen inte
anser att redovisningen är godtagbar och att de rekvirerade
medlen inte kommer att betalas ut.
6. NRC version 7.

ÄRENDE 21
Delegeringsbeslut
1. Protokollsutdrag från OL-nämndens myndighetsutskott
2010-05-05 § 81: Rekvisition av beviljade medel för alkohol- och
narkotikaförebyggande insatser, Länsstyrelsen.
2. Protokollsutdrag från OL-nämndens myndighetsutskott
2010-05-05 § 82: Från Migrationsverket: Förfrågan om
asylboende.
3. Beslut gällande ansökan om ett 4:e år för elev (sekretess).
Undertecknat av verksamhetschef Ronny Spångberg
2010-05-06.
4. Myndighetsutskottets protokoll 2010-05-05 §§ 69 - 82.
5. Myndighetsutskottets protokoll 2010-05-11 § 83.

ÄRENDE 22
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2010-04-28 § 87:
Rapport från Nätverket Jämföra, Handikappomsorgen. Beslut:
KS godkänner rapporten från OL-nämnden.
2. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2010-04-07 §§ 1-7.
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ÄRENDE 23
Kurser/konferenser

ÄRENDE 24
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.

