NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 14 november 2012 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Flyktingmottagning i Nordanstigs kommun.
BILAGA

5.

Ekonomirapport 2012-10

96/2012

6.

OL-nämndsbudget 2013

182/2012

7.

Riktlinjer intraprenad

314/2012

8.

Albo +18, eget boende

9.

Från Hälsinge Utbildning: Remissyttrande,
Regionprojektet Yrkeshögskola Gävleborg.
BILAGA

10.

Rapporter/information. BILAGA

11.

Delegeringsbeslut

12.

Delgivningar

13.

Kurser/konferenser

14.

Information och övriga ärenden

15.

Kommunal social beredskap

49/2011

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: Emmeli Jonsson (C) eller Leena Lindblom (M)

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
Flyktingmottagning i Nordanstigs kommun
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträde 2012-02-15
§ 22 med beslut att en utvärdering skulle göras.
Information: Marika Engberg kl. 09:00-09:30

ÄRENDE 5

96/2012

Ekonomirapport 2012-10
Tf förvaltningschef Karin Bohlin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2012-10:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr):
Bokfört oktober 2011:
Bokfört oktober 2012:
Budget 2012:

264 023
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Avvikelse:
Bokförda löner oktober 2011:
Bokförda löner oktober 2012:

ÄRENDE 6

182/2012

OL-nämndsbudget 2013
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträden 2012-04-18
§ 46, 2012-05-15 § 70, 2012-06-01 § 72, 2012-06-14 § 87 med beslut
att uppdra till förvaltningen att upprätta ett budgetförslag 2013 inom
ram 261 502 tkr, 2012-09-05 § 116 och 2012-09-19 § 121 och
2012-10-17 § 147.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-06-25 § 55 tilldelas
OL-nämnden 261 502 tkr för 2013.
Förvaltningens äskande är 263 593 tkr.
Sparbeting = 2 091 tkr.

ÄRENDE 7

314/2012

Riktlinjer intraprenad
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträde 2012-10-17
§ 145 med beslut att föreslå fullmäktige anta riktlinjerna för intraprenad
inom Nordanstigs kommuns verksamheter.
Ärendet återremitterats till OL-nämnden från personalutskottet
2012-10-18 § 22 och med beslut att utveckla principerna för
resurstilldelning och ekonomiska förutsättningar i samband med
övergången till intraprenad, under stycket Ekonomi.
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ÄRENDE 8
Albo +18, eget boende
Ärendet tidigare behandlat vid myndighetsutskottets sammanträde
2012-10-03 § 109 samt vid nämndens sammanträde 2012-10-17
§ 157.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ronny Spångberg
daterat 2012-11-01:
Ärende
Möjlighet att på delegation fatta beslut om undantag från regeln att
föräldraansvaret alltid gäller för eget boende för ungdomar/unga vuxna
som är inskrivna i utbildning.
Bakgrund
Det uppstår ibland situationer där eget boende kan vara en bra
förebyggande insats.
Ett exempel på en sådan situation är ensamkommande flyktingbarn
som fyllt 18, är inskrivna i skolan och har flyttat ut i eget boende och
som i ett senare skede får hit någon av sina föräldrar.
Ett annat exempel kan vara en ungdom/ung vuxen som har en
dysfunktionell familjesituation där ett eget boende skulle kunna bidra till
en fullföljd utbildning och förebygga eller alternativt förkorta ett
omhändertagande. I detta fall är den ungefärliga relationen att varje
vårddygn motsvarar minst en månadshyra.
Förslag till beslut
Att ge förvaltningschefen rätt att på delegation i undantagsfall fatta
beslut om sådant boende i av kommunen tillhandahållna lägenheter.

ÄRENDE 9
Från Hälsingeutbildning: Remissyttrande, Regionprojektet
Remissyttrande från Hälsingeutbildning daterat 2012-10-25.
Hälsingeutbildning ekonomisk förening önskar yttrande av samtliga
kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun, gällande
Regionprojektet Yrkeshögskola Gävleborg. Svar önskas senast
2012-12-01.
Förslag:
Ett treårigt projekt för skapande av en framtida, hållbar organisation för
yrkeshögskoleutbildningar i länet. Syftet är att både skapa en hållbar
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lösning, samt att utveckla metoder för att skapa nya- och
vidareutveckla befintliga utbildningar i takt med föränderliga och
ständigt ökande krav från såväl arbetsmarknaden som Yrkeshögskolemyndigheten.
Förslaget är att Hälsingeutbildning ek.förening äger projektet och att de
medverkande kommunerna medfinansierar genom arbetstid samt att
varje beviljad utbildning bidrag med kontanta medel, som bland annat
växlas upp mot gemensam marknadsföring och annat stöd.
Kommunerna som ingår i projektet är länets 10 plus Älvkarleby
kommun.
De privata Yh-anordnarna i länet erbjuds att delta men ingår inte i
projektekonomin, utan får betala sin del av de aktiviteter de deltar i.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ronny Spångberg
daterat 2012-11-01:
Bakgrund
Hälsingeutbildning ekonomisk förening söker för hela länets räkning
detta projekt.
Syftet med projektet är att få en större samverkan mellan
utbildningsanordnarna i länet och få högkvalitativa utbildningar som
tillgodoser arbetslivets behov av kompetens, men som också tar sej an
de långsiktiga strategiska behov som finns i regionen för
yrkeshögskolan som utbildningsform. De ökade kraven (enligt ovan)
gör det svårt för varje enskild anordnare att både utveckla de befintliga
utbildningarna, bevaka omvärlden och skapa nya utbildningar. En
samverkande organisation har snarare blivit nödvändig och de olika
regionala förutsättningarna gör att denna måste anpassas och se olika
ut i landet som helhet. I Gävleborgs län finns både kommunala och
fristående aktörer som tillsammans bedriver utbildningar inom flera
områden och detta projekt kommer att arbeta med att skapa en hållbar,
framtida lösning för "Yrkeshögskola Gävleborg".

Förslag till beslut
Att nämnden ställer sig bakom denna projektansökan och att
Nordanstigs kommun medfinansierar projektet genom eget arbete i
enlighet med den uppgjorda projektbudgeten, dvs med arbete
motsvarande knappt 25.000 kronor årligen 2013, 2014 0ch 2015
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ÄRENDE 10
Rapporter/information
1. En ny inspektion inrättas: Från och med nästa sommar 2013 ska
Inspektionen för vård och omsorg, en helt ny myndighet, ta över
tillsynen över både socialtjänst, LSS-verksamheten och hälsooch sjukvården från Socialstyrelsen. Därmed genomförs de
förslag som en statlig utredning presenterade 2007 fullt ur.
2. Info: Ewa Sving (flykting), Thina Wallin (AMA) och Mats Larsson
(transport).
( Migrationsverket och kostnader för utbildning. Från OL 19/9)
kl. 09:30 – 10:00
3. Protokoll från facklig nämndsamverkan 2012-11-06 §§
4. Protokoll från Central samverkansgrupp 2012-09-04, 2010-1009, 2012-10-23 och 2012-10-30.
5. Kvartalsrapport 2012-03 till Socialstyrelsen gällande ej
verkställda beslut IFO:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja inom SoL IFO. 1 ärende.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts
inom 3 månader från datum för avbrott?
Svar: Ja inom SoL IFO. 2 ärenden.
6. Info: Inventering av ungdomsaktiviteter (Patrik Thorson och
Anders Engström) info kl. 14:00-14:30)
7. Beslut från Skolinspektionen 2012-10-24 dnr: 32-2012:746:
Ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som
huvudman för gymnasieskola i Sundsvalls kommun. BESLUT:
Godkännes. Godkännandet avser utbildning på
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap.
8. Rapport från Äldreomsorgsdagarna 17-18 oktober i Älvsjö
(info: Charlotte Klötz (FP)
9. Från Arbetsmiljöverket 2012-10-24 INF 2012/12163Björkbacken: Ärendet avslutas.
10. Info: Besök av Göran Bergsman och Tomas Persson ang
krisledningsplan och risk- och sårbarhetsanalys. Kl. 13:0014:00. BILAGA
11. Hälsingeutbildning 29/10 i Söderhamn (info: Åke Bertils (S) och
Ronny Spångberg).
12. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2012-10-30, dnr: 851-5928-12:
Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet
samt för att utveckla samverkan för mottagande av nyanlända.
BESLUT: Inom ramen för § 37 förordning om statlig ersättning
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för insatser för vissa utlänningar (2010:1122) beviljar
Länsstyrelsen Gävleborg, Nordanstigs kommun 453 578 kronor
för insatsen Kommunsamverkan och utveckling av
flyktingmottagande i Gävleborg.

ÄRENDE 11
Delegeringsbeslut
1. Remissvar: Överenskommelse om samverkan kring personer
med psykisk funktionsnedsättning (från OL 19/9 § 134).
Remissvar senast 2012-09-30.
Svaret undertecknat av verksamhetschef Malin Ruthström 201208-27.
2. Myndighetsutskottets protokoll 2012-10-31 §§ 110 – 123.
3. Avtal avseende kundval enligt Lagen Om Valfrihetssystem
(LOV). Avtal med ML Omsorgsspecialisten AB. Undertecknat av
tf förvaltningschef Karin Bohlin 2012-10-08.
4. Avtal med Hudiksvalls kommun gällande tjänsteutövning av
serveringstillstånd m.m.
(Från OL 2012-10-17 § 149 Dnr: 338/2011).

ÄRENDE 12
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från KS budgetutskott 2012-09-25 § 21:
Nämndernas budgetarbete. BESLUT: Uppdra till OL-nämnden
att på nästa budgetutskott (24/10) presentera förslag till åtgärder
för att klara verksamheten inom fastställd budgetram.
2. Protokollsutdrag från KS budgetutskott 2012-09-25 § 22:
Skatteutveckling 2013-2015. BESLUT: För åt 2013 gäller de av
KF beslutade nettoramarna för KS, UK och OL- nämnderna.
Verksamhetsplanen för 2014-15 gäller med 2% i resultat av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
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ÄRENDE 13
Kurser/konferenser

ÄRENDE 14
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 15

49/2011

Kommunal social beredskap
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.
Omsorgs- och lärandenämndens beslut blev 2012-06-14 § 83 att:
Samverka med Hudiksvalls kommun gällande kommunal social
beredskap enligt ovanstående förslag.
(Utvärdering från IFO-chef kommer senare).

