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Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 17 oktober 2012 kl. 08.30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Ekonomirapport 2012-09. BILAGA

5.

Besök av revisionen kl. 10.00 – 12.00

6.

Budget 2012, åtgärdsförslag

288/2011

7.

Budget 2013, nämndsmål 2013

182/2012

8.

Investeringsbehov 2013

182/2012

9.

Tillägg i delegationsordning, IFO. BILAGA

56/2011

10.

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd,
Pensionat Mellanfjärden. BILAGA

11.

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd,
Strömsbruks Pizzeria. BILAGA

12.

Intraprenad, Bergesta. BILAGA

13.

Riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet
inom omsorgen om äldre och funktionshindrade.
BILAGA

14.

Kundbegrepp

15.

Verksamhetsförändring kost och städ

96/2012

357/2012
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16.

Skrivelse från personal vid dagverksamhet inom
LSS

17.

Svar till Socialstyrelsen (IFO)

18.

Svar till Socialstyrelsen (IFO)

19.

Särskilt förordnad vårdnadshavare (IFO)

20.

Avtal med Hudiksvalls kommun ang handläggning
serveringstillstånd

21.

Rapporter/information

22.

Delegeringsbeslut

23.

Delgivningar

24.

Kurser/konferenser

25.

Information och övriga ärenden

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: 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:
1. Utvärdering av flyktingmottagandet i kommunen.
2.

ÄRENDE 4

96/2012

Ekonomirapport 2012-09
Tf förvaltningschef Karin Bohlin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2012-09:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr):
Bokfört september 2011:

193 074

Bokfört september 2012:

186 274

Budget 2012:

264 023

Avvikelse:

- 7 264

Bokförda löner september 2011:

15 693

Bokförda löner september 2012:

15 775
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ÄRENDE 5
Besök av revisorerna
Revisorerna träffar årligen kommunens styrelse och nämnder för att
informera sig om verksamheten utifrån ett antal frågeställningar som
revisorerna bedömer som väsentliga.
Följande frågeställningar är några av dem som revisorerna önskar
diskutera:


Nämndens ekonomi utifrån resultatet i delårsrapporten
– 8,6 mkr



Utvecklingen och orsakerna till ökat tvångsomhändertagande
av barn/ungdomar



HVB-hem och äldreboenden – utvecklingen



Uppföljning av IFO:s tidigare problem



LOV:en inom hemtjänsten och revisorernas roll inom LOV:en



Har privatiseringarna påverkat den administrativa bemanningen
på förvaltningen? Konsekvenser pga konkurs för Addera
omsorg?



Redogörelse för nämndens bedömning av projektet ”Bo bra på
äldre dar”



Rökning bland vårdanställda



Är omsorgs- och lärandenämnden ett bra namn för nämnden?

Revisorerna önskar även få information om väsentliga förändringar i
nämndens verksamhet under 2012 och vad som förväntas 2013, tex.
till följd av förändringar i omvärlden eller i kommunen. Likaså önskar
information om vilka risker som nämnden ser i sin verksamhet och/eller
i ekonomin.

ÄRENDE 6

288/2011

Budget 2012, åtgärdsförslag
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2012-05-15 § 68,
2012-09-05 § 115 och 2012-09-19 § 120.
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182/2012

Budget 2013 och nämndsmål 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.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-06-25 § 55 tilldelas
OL-nämnden 261 502 tkr för 2013.
Förvaltningens äskande är 271 409 tkr.

ÄRENDE 8

182/2012

Investeringsbehov 2013

ÄRENDE 9

56/2011

Tillägg i delegationsordning, IFO
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg daterat
2012-09-27:
Det saknas vissa delar i delegationsordningen vad gäller både
alkoholhandläggning, tobakshandläggning, automatspel samt kontroll
av vissa receptfria läkemedel.
Förslag till beslut:
Att nämnden kompletterar delegationsordningen med förslag, daterat
2012-09-27, av lagrum gällande alkohol- och tobakshandläggning,
automatspel samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel.
Att nämnden antar vidaredelegationen gällande lagrum enligt förslag
daterat 2012-09-27.
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ÄRENDE 10
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Pensionat
Mellanfjärden, Mellanfjärden
Föreligger tjänsteutlåtande från utredare Rebecca Rönnquist daterat
2012-08-27.
Sökande:

Berggårdens Gästgiveri AB.

Serveringsställe:

Pensionat Mellanfjärden.

Serveringslokal:

Restaurangens matsal, spa- och relaxrummet,
konferensrummet, altanen samt den
inhägnade utreserveringen på innergården.

Serverings omfattning: Starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa
alkoholdrycker.
Serveringstid:

11.00 till 01.00

Förslag till beslut:
Att jml 8 kap 2 § Alkohollagen bevilja Berggårdens Gästgiveri AB org.nr
556626-5814 stadigvarande tillstånd till allmänheten från och med
2012-11-01.
Att jml 8 kap 2 § Alkohollagen bevilja Berggårdens Gästgiveri AB
stadigvarande tillstånd på uteserveringen samt altanen till allmänheten
mellan den 1 maj till 30 september årligen.
Att vid större arrangemang tjänstgör en (1) av polisen förordnad
ordningsvakt från kl. 21.00 till 30 minuter efter serveringstidens slut.
Att servering får ske av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa
alkoholdrycker.
Att servering får ske mellan kl. 11.00 och 01.00.
Att de föreskrifter som medföljer beslutet skall följas.

ÄRENDE 11
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Strömsbruks
Pizzeria, Strömsbruk
Föreligger tjänsteutlåtande från utredare Rebecca Rönnquist daterat
2012-07-04.
Sökande:

IMBA org. Nr 751111-4295 med enskild firma.

Serveringsställe:

Strömsbruks Pizzeria

Serveringslokal:

Restaurangens matsal samt uteservering.
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Serveringens omfattning: Starköl, vin samt spritdrycker.
Serveringstid:

11.00 till 01.00

Förslag till beslut:
Att jml 8 kap 2 § Alkohollagen bevilja IMBA org.nr 751111-4295 med
enskild firma stadigvarande tillstånd till allmänheten på Strömsbruks
Pizzeria.
Att jml 8 kap 2 § Alkohollagen bevilja IMBA org.nr 751111-4295 med
enskild firma stadigvarande tillstånd till allmänheten på Strömsbruks
Pizzerias uteservering årligen mellan den 1 maj och 30 september.
Att vid nöjesarrangemang som exempelvis pubkvällar skall finnas två
(2) av polisen förordnade ordningsvakter från kl. 21.00 till 30 minuter
efter serveringstidens slut.
Att servering får ske av starköl, vin, spritdrycker.
Att servering får ske mellan kl. 11.00 och 01.00.
Att de föreskrifter som medföljer beslutet skall följas.

ÄRENDE 12
Intraprenad, Bergesta
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträden 2012-06-14 §
89 samt 2012-08-15 § 103 med beslut att uppdra till förvaltningen att ta
fram beslutsunderlag.
Historik:
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.
Enhetschef Katarina Lindberg informerar i ärendet 2012-08-15.
En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med
utökade befogenheter samt utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och
personal.
Förvaltningen har dock det formella och övergripande ansvaret för
intraprenaden.
Intraprenaden skall bedrivas under företagsliknande former och
baseras på ett politiskt antaget avtal.

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-10-10

8 (13)

Verksamheten inom intraprenaden skall bedrivas inom ramen för de
lagar, avtal, regler och policys som gäller för övriga enheter inom
samma verksamhetsområde inom förvaltningen men ansvaret för
verksamheten har, i huvudsak, delegerats till företrädare för
intraprenaden.
Intraprenaden skall vara ansluten till och ha tillgång till kommunens
servicetjänster enligt samma principer som förvaltningen i övrigt såvida
inte annat överenskommes i avtalet.
Det politiska beslutet att starta intraprenad tas av kommunstyrelsen
(ev. kommunfullmäktige).
Inför nämndens sammanträde 2012-10-17föreligger förslag till avtal
gällande verksamhetsdriften av Bergesta omvårdnadsboende.

ÄRENDE 13
Riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet inom
omsorgen om äldre och funktionshindrade
Föreligger förslag från förvaltningen daterat 2012-10-08 till revideringar
i dokumentet ”Riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet inom
omsorgen om äldre och funktionshindrade”.

ÄRENDE 14
Kundbegrepp
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetscheferna Malin Ruthström
och Kia Zacco daterat 2012-10-01:
Bakgrund
Kundbegreppet kan ses som ett allmänt överförbart begrepp grundat i
ett marknadslogiskt perspektiv. Vi identifierar kunden som den part
som söker en prestation hos en säljare och är beredd att utbyta denna
mot en annan prestation (oftast pengar).
Offentlig förvaltning är oerhört komplext. Mängden tjänster och
produkter som kommer av denna massa är varken enhetliga eller ens
lika. Inom en kommun erbjuds många olika tjänster. Exempelvis
erbjuder inte Socialtjänsten samma tjänster som skolan eller tekniska
förvaltningen. Idag används många olika benämningar av kommuns
invånare som nyttjar kommunens tjänster. Exempelvis, klient, brukare,
den enskilde, elev, gäst, boende mm.
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Inom kommunens olika tjänster råder medborgarnas möjlighet till att
själv välja aktör för gällande tjänst. För att skapa en enhetlighet inom
kommunen kan det nu vara läge att införa begreppet kund på de som
är i behov av och nyttjar kommunens tjänster.
Förslag till beslut:
- alla verksamheter inom både UK:s och OL:s verksamhetsområden
använder benämningen kund.
- att begreppet ”kund” börjar användas från 2013-01-01.

ÄRENDE 15

357/2012

Verksamhetsförändring kost och städ
Ärendebeskrivning:
Att flytta personalansvar och budget för köks- och städpersonal inom
förskolorna (kombitjänster), samt resurser för förbrukningsmaterial från
OL-nämndens Kost och städ enhet till enhetscheferna inom respektive
förskola inom UK-nämnden.
Syfte
Samordningseffekter av personalresurserna inom förskolan bidrar till
att kommunen som helhet får minskade kostnader.
Resultat
Nyinrättade anställningar som enhetschefer för förskolan med
helhetsperspektiv för alla personalgrupper kan ge samordningsvinster
och minskade kostnader.
Information:
Ärendet behandlat vid utbildnings- och kulturnämndens sammanträde
2012-09-19 § 100 med beslut att uppdra till förvaltningen att göra en
konsekvens-analys angående verksamhetsförändringen/överflytten.

ÄRENDE 16
Skrivelse från personal vid dagverksamhet inom LSS
Skrivelse, daterad 2012-10-02, har inkommit från personalen vid
dagverksamhet inom LSS med följande frågor till OL-nämnden:
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Vad kommer Nordanstigs kommun tjäna på att lägga ut
verksamheterna på entreprenad?



Vi vill ha en förklaring om var valfriheten för brukarna finns om
det läggs ut på entreprenad?



Varför har det inte gjorts någon konsekvensbeskrivning innan
beslutet togs i OL-nämnden?

ÄRENDE 17
Svar till Socialstyrelsen gällande dnr: 9.5.1-27301/2011.
SEKRETESSÄRENDE
Föreligger tjänsteutlåtande från socialsekreterare Kenneth Larsson
daterat 2012-10-10.
Anledning:
Begäran från Socialstyrelsen om yttrande med anledning av ej
verkställt beslut.
Gällande:
xxxxxxxxxx

personnr: xxxxxxxx

Bakgrund:
2010-11-04 inleddes utredning enligt SoL 11:1.
XXXXX beviljades 2011-03-17 bistånd enligt SoL 4:1 i form av
kontaktperson.
Har ej verkställts då behov av insatsen ej behövts.
Uppgift om kostnader:
Beräknat på 2011 års ersättningsnivå med en omfattning av högst 1
tillfälle per vecka hamnar omkostnadsersättningen på 487 kr/månad
och arvodet på 713 kr/månad. Detta ger således en bruttokostnad på
månad på 1 200 kr.

ÄRENDE 18
Svar till Socialstyrelsen gällande dnr: 9.5.1-12067/2012/2011.
SEKRETESSÄRENDE
Föreligger tjänsteutlåtande från socialsekreterare Kenneth Larsson
daterat 2012-10-10.
Anledning:
Begäran om yttrande från Socialstyrelsen med anledning av ej
verkställt beslut.
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personnr: xxxxxxxx

Bakgrund:
2010-04-27 inleddes utredning enligt SoL 11:1 med anledning av egen
brottslig verksamhet.
XXXX beviljades 2010-10-20 kontaktperson i syfte att ha någon som
hjälper XXX att komma iväg på andra aktiviteter.
Resurs tilldelas 2011-01-05. 2011-04-14 meddelar kontaktpersonen att
han inte har möjlighet att fortsätta sitt uppdrag. Arbetet med att hitta ny
kontaktperson inleds.
Vid en träff 2012-01-10 uppdagas att XXXX inte haft någon kontaktperson och familjen anser att insatsen inte behövs.
Beslut tas om att avsluta insatsen.
Arbetet med att hitta en ersättare för den ursprungliga kontaktpersonen
har av vad som framgår av aktanteckningarna inte fullföljts då ordinarie
handläggare avslutat sin anställning och överlämning till ny
handläggare inte skett.
Uppgifter om kostnader:
Den kontaktperson som XXXXX var beviljad under början av 2011
hade en omkostnadsersättning på 1 022 kr/månad och arvode på
1 248 kr/månad. Detta ger således en bruttokostnad av 2 270
kr/månad.

ÄRENDE 19
Särskilt förordnad vårdnadshavare (IFO)
Handlingar saknas för dagen.

ÄRENDE 20
Avtal med Hudiksvalls kommun ang handläggning
serveringstilstånd
Handlingar saknas för dagen.
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ÄRENDE 21
Rapporter/information
1. Rapport från uppföljningsseminarium av regeringsuppdraget
”Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med
psykisk funktionsnedsättning åren 2009-2011. Träff med
Socialstyrelsen 2012-09-18 i Gävle (info: Åke Bertils).
2. Informations- och prognosbrev från Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket och Länsstyrelserna nr 2/2012.
3. Beslut från Socialstyrelsen daterat 2012-09-24, dnr: 9.128414/2012. Ärendet: Verksamhetstillsyn beträffande anställning
av legitimerad personal. BESLUT: Ärendet avslutas.
4. Från FoU Välfärd rapport 2012:5: Bemötande av
ensamkommande flyktingbarn i Gävleborgs län.
5. Från Migrationsverket 2012-10-05: Syrien största asylland.
6. Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2012-09-17
§§ 16-20.
7. Kvartalsrapport nr 3/2012 till Socialstyrelsen gällande ej
verkställda beslut SoL äldreomsorg, SoL omsorg om personer
med funktionsnedsättning (OF) och LSS OF:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Nej.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts
inom 3 månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
OBS! INFO TILL FULLMÄKTIGE.
8. Tack från Hasselas arbetsgrupp för ett givande och trevligt möte
vid OL-nämndens sammanträde 2012-09-19. Gruppen hoppas
på en fortsatt dialog och ett fortsatt samarbete.

ÄRENDE 22
Delegeringsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll 2012-10-03 §§ 94-109
2. Lokal överenskommelse upprättad mellan ESF projekt Sigrid,
Arbetsförmedlingen Hudiksvall och Nordanstigs kommun.
Projekttid 2013-01-01 – 2013-12-31. Undertecknat av
enhetschef Bente Sandström för Nordanstigs kommun.
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3. Uppsägning av hyresavtal med Nordanstigs Bostäder nr 10411124. Undertecknat av verksamhetschef Ronny Spångberg
2012-10-04.
4. Avtal med De Lage Landen Finans AB gällande larm,
Hagängsgården (Tunstall). Undertecknat av verksamchef Kia
Zacco 2012-06-28.
5. Avtal med landstinget om ekonomisk ersättning för hemsjukvård.
Undertecknat av ordförande Åke Bertils (S) och tf förvaltningschef Karin Bohlin 2012-09-21.

ÄRENDE 23
Delgivningar

ÄRENDE 24
Kurser/konferenser
1. Nätverkskonferens i tillgänglighet. 13-14 november i Hudiksvall,
Kulturhuset Glada Hudik.

ÄRENDE 25
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.

