NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 22 maj 2013 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Ekonomirapport 2013-04. BILAGA
Info kl. 09:00 Anna-Lena Sjölander

5.

OL-nämndsbudget 2014

6.

Omvårdnadsstipendium 2013, förslag till
reviderade riktlinjer.

7.

Omvårdnadsstipendium 2013

8.

Bidrag till föreningar med socialt inriktat arbete

9.

Tillsynsplan 2013-14 för serveringstillstånd, tobak
och folköl. BILAGA

10.

Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och
riksfärdtjänst. BILAGA

11.

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

12.

Rapporter/information. Besök inbokade.

13.

Delegeringsbeslut

14.

Delgivningar

15.

Kurser/konferenser

16.

Information och övriga ärenden

108/2013

84/2013

422/2012

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 Anders Engström (S)

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. Flyktingmottagande – handlingsplan: nulägesrapport.
2. Överenskommelse med landstinget om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning (överenskommelse
om ansvarsfördelning och samarbete).

ÄRENDE 4

108/2013

Ekonomirapport 2013-04
Tf förvaltningschef Karin Bohlin, tillsammans med ekonomerna,
redogör för den ekonomiska ställningen för omsorgs- och
lärandenämndens verksamhetsområden per 2013-04:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr):
Bokfört april 2012:
Bokfört april 2013:
Budget 2013:

265 218

Avvikelse:
Information om gymnasie- och vuxenutbildningen kl. 09:00 av rektor
Anna-Lena Sjölander.
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ÄRENDE 5
OL-nämndsbudget 2014
Kommunstyrelsens budgetutskott har sammanträde 16 maj.

ÄRENDE 6
Omvårdnadsstipendium 2013, förslag till reviderade riktlinjer
Föreligger tjänsteutlåtande från tf förvaltningschef Karin Bohlin daterat
2013-04-18 med förslag till reviderade riktlinjer enligt nedan:
1. Förvaltningen, tillsammans med aktuella skolor, får föreslå
stipendiater, för beslut i omsorgs- och lärandenämnden.
2. Stipendiet ska avse elever skrivna i Nordanstigs kommun, från
gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.
3. Stipendium tilldelas samtliga avgångselever vilka uppfyller
nedanstående kriterier. (tidigare riktlinje = tilldelas två
avgångselever).
4. Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev (tidigare riktlinje =
3 000 kr) + diplom.
5. Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till
stipendium:
Den studerande


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 7
Omvårdnadsstipendium 2013
Nämnden har att utse årets omvårdnadsstipendiater.
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84/2013

Bidrag till föreningar med socialt inriktat arbete
Nämnden har 50 tkr att fördela 2013.
Bakgrund:
Inriktningen på organisationernas och föreningarnas arbete ska syfta till
att bryta isolering, stödja nykterhet och drogfrihet och skapa aktiviteter
för gemenskap.
Vem kan söka?
Organisationer som arbetar med stöd som riktas till följande grupper
kan bli aktuella för att få föreningsstöd:
 Äldre och funktionshindrade
 Missbrukare
 Barn och ungdomar
 Personer med destruktiva livsstilar, droger och utanförskap
 Hemlösa
 Jourverksamhet för kvinnor som utsätts för våld
 Mansjourer
 Brottsofferjourer
Följande föreningar har ansökt om bidrag 2013:
1. Handikappades lokala samarbetskommitté (HLS) ansöker om
verksamhetsstöd 2013 med 35 000 kronor.
2. HLS ansöker även om ett bidrag till föreningens 40-års firande.
Planerar för föreläsningar i bl.a. bemötande, hur det är att ha en
funktionsnedsättning, utställningar från de olika
lokalföreningarna samt något speciellt för barn.
3. Gnarps Rödakorskrets ansöker om stöd till sin verksamhet inom
Väntjänsten (= bryta isolering för äldre och funktionshindrade).
4. Barnens Rätt I Samhället (BRIS) ansöker om verksamhetsbidrag
2013 med 19 440 kronor (10 kr/barn under 18 år från
Nordanstig). (Enligt kommunens noteringar finns 1 734 barn
mellan 0 år och till och med 17 år per september 2012).

ÄRENDE 9
Tillsynsplan 2013-14 för serveringstillstånd, tobak och folköl
Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att
minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. En viktig
förutsättning för den restriktiva alkoholpolitiken och skyddet för
folkhälsan är att samhället har en effektiv kontroll att lagar och regler
följs. Tobakslagen är en skyddslag som bland annat främjar att unga
inte skall få tillgång till tobak. Kommunen ansvarar för den direkta
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tillsynen av serveringsverksamheten samt försäljningen av tobak och
folköl tillsammans med polisen.
Föreligger förslag till tillsynsplan 2013-14 för serveringstillstånd samt
folköl- och tobaksförsäljning från utredare Rebecca Rönnquist daterat
2013-03-25.
Ärendet har tidigare redovisats för OL-nämndens myndighetsutskott
2013-04-03 § 46 med förslag till beslut att OL-nämnden godkänner
tillsynsrapporten för 2011-12 samt antar förslaget till ny tillsynsplan
2013-14 för serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning.

ÄRENDE 10
Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst
Ärendebeskrivning
Enligt 2 kap 11 § I lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska varje kommun
regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan
trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa
lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Nordanstigs kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet
som inte har överlämnat handläggningen av färdtjänst och
riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, tagit fram ett
gemensamt förslag till grund för trafikförsörjningsprogram för färdtjänst
och riksfärdtjänst.
Varje kommun ska sedan anta ett kommunanpassat trafikförsörjningsprogram efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Föreligger tjänsteutlåtande gällande trafikförsörjningsprogram färdtjänst
och riksfärdtjänst för Nordanstig från färdtjänsthandläggare Gun
Johansson, daterat 2013-05-10 med förslag till beslut:
att skicka trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
enligt bilaga 1 på samråd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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422/2012

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträden 2013-01-30
§ 9, 2013-02-13 § 18 samt 2013-03-19 § 32 med beslut att:
Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med handlingsplan för
flyktingmottagande i Nordanstig innehållande bland annat följande:
utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn (inom antalet i
avtalet) = utöka mottagandet med ytterligare 10 platser till 20.
undersöka möjligheten till placering av de ensamkommande
flyktingbarnen i Hassela eller Harmånger.

ÄRENDE 12
Rapporter/information
1. Alternativa driftsformer: information av projektledare Kristina
Mickelsson, Gävle samt Elvy Norlin och Susan Bokestig
kl. 10:30.
2. Info kl. 13:00 – 13:45 av Charlotte Thorstensson,
kvalitetssamordnare, Palliativa registret och Senior Allert.
3. Protokoll från CSG 2013-04-09 ?? och protokoll från facklig
nämndsamverkan 2013-05-14.
4. Fördelning av utvecklingsmedel för 2013 för arbete mot våld i
nära relationer: Nordanstig 230 tkr. (Socialstyrelsens
dnr: 6.2.4-53074/2012). Kommunens dnr: 2011/209.
5. Rapport 2013:2 Öppna jämförelser för ökad kvalitet i vård och
omsorg om äldre? Myndigheten för vårdanalys utvärdering av
Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre.
Vårdanalys har utvärderats om:
- omsorgen har förbättrats (förbättringsmålet)
- insynen i omsorgen ökat (öppenhetsmålet)
- de använda indikatorerna är relevanta och ger en allsidig bild
av vården och omsorgen om äldre (datakvalitetsmålet)
- organisationen av arbetet med öppna jämförelser varit
ändamålsenligt.
6. Från OL-nämnden 19 mars och Charlotte Klötz fråga gällande
åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn: hur
hanteras det i kommunen? Finns riktlinjer?
7. Från Skolinspektionen 2013-03-25, dnr: 51-2012:5403:
Betygsrätt för Hermods AB för utbildning motsvarande
kommunal vuxenutbildning. Tillståndet avser inte slutbetyg.
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8. Rapport: Tillsynsplan 2011-12 (från alkoholhandläggare/utredare
Rebecca Rönnquist). BILAGA
9. Protokoll från kommunala handikapprådets sammanträde
2013-03-11 §§ 1-9.
10. Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde
2013-03-25 §§ 1-6.
11. Redovisning av ej verkställda beslut i OL-nämnden
2012-10-01 – 2013-03-31.
12. Beslut från Socialstyrelsen 2013-03-27 dnr: 8098/2013:
Statsbidrag Omvårdnadslyftet 2013. BESLUT: Tilldela
Nordanstig 336 705 kr för utbildningsinsatser under kalenderåret
2013 enligt Socialstyrelsens villkor för Omvårdnadslyftet.
Kommunens dnr: 2012/75.
13. Från Jordbruksverket: Rapport ”Jobb på Sveriges landsbygder –
ja tack” med temat ”Hur kan vi få arbetssökande från
miljonprogramområden att hitta till kommuner/regioner i behov
av inflyttning?”.
14. Från Arbetsförmedlingen: Arbetslöshetsstatistik för mars och
april 2013.
15. Från Synskadades Riksförbund (SRF): uttalande vid årsmötet
2013-04-13 ang ledsagning: Uppmanar länets kommuner att
tillämpa lagen på det sätt lagstiftaren avsett och bevilja gravt
synskadade ledsagning enligt LSS.
16. Beslut från Socialstyrelsen 2013-04-11,dnr: 9.4.1-21146/2012:
Ärendet: anmälan mot Hälso-och sjukvårdspersonal i
Nordanstigs kommun.
BESLUT: avsluta ärendet.
17. Rapport till Socialstyrelsen, 16 kap 16 f § SoL, individ- och
familjeomsorg:
För kvartal 1/2013:
- Tre gynnande beslut KONTAKTFAMILJ för barn som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För samtliga
beror detta på resursbrist, dvs att lämplig
personal/uppdragstagare saknas.
- Tre avbrott i verkställighet KONTAKTFAMILJ för barn som inte
verkställts inom tre månader; för samtliga beror detta på
resursbrist, dvs att lämplig personal/uppdragstagare saknas.
- Ett avbrott i verkställighet KONTAKTPERSON för vuxen som
inte verkställts inom tre månader. Orsak är resursbrist.
- Inget icke verkställts beslut som verkställts.
- Ett verkställt beslut KONTAKTFAMILJ som tidigare haft avbrott
i verkställighet.
OBS! Punkt 17 delges KF + revisorerna Sverker och Tommy
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18. Från Vinnova: Sammanfattning gällande fixartjänster i Sveriges
kommuner (kartläggning).
19. 2013-06-01 inleder den nybildade Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) sitt arbete, och tar då över tillsyns- och
tillståndsverksamheten från Socialstyrelsen. Därmed är det IVO
som utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och
verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Den nya myndigheten kommer också
att ansvara för tillståndsprövning inom dessa områden.
20. Från Migrationsverket 2013-05-02 dnr: 7.1-2013-13485:
Ersättning för betydande extraordinära kostnader samt vissa
särskilda kostnader enligt 26 och 38 §§ om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m. samt ersättning för vissa särskilda
kostnader och för extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt
32 och 36 §§ förordningen om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar. Migrationsverket har 60 miljoner kronor att
fördela till kommuner och landsting för individ- och
familjebaserade insatser under 2013. Ansökan senast 30
september 2013.
21. Från Skolinspektionen daterat 2013-03-27: Ansökan från Hudik
Friskoleutbildning AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Hudiksvalls kommun. Yttrande
senast 26 april. (Kommunen har inte lämnat något yttrande).

ÄRENDE 13
Delegeringsbeslut
1. Svar till Skolinspektionen gällande Hasselakollektivet AB:s
ansökan om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Nordanstig. Undertecknat av ordförande Åke
Bertils (S) 2013-04-15.
2. Myndighetsutskottets protokoll från 2013-04-03 § 44.
3. Myndighetsutskottets protokoll från 2013-04-03 §§ 45-61.
4. Myndighetsutskottets protokoll från 2013-05-07 § 62 (omedelbar
justering) samt 2013-05-07 §§ 63-75.
5. Till Arbetsförmedlingen i Hudiksvall 2013-04-11: Ansökan om
stöd till projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning:
Projektnamn Move On. Ansökan undertecknad av kommunchef
Tommy Staaf och kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson
2013-04-11. OBS! Avslag på ansökan 2013-04-16.
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6. Rekvisition av statsbidrag Omvårdnadslyftet 2013 = 336 705 kr.
Undertecknat av Monica Olsson och Tommy Staaf 2013-04-26.
Kommunens dnr: 2012/75
7. Beslut: Projektöverenskommelse med Arbetsförmedlingen
gällande arbetsmarknadspolitiska program och projektet Move
On tiden 2013-06-01 – 2013-08-30. Undertecknat av enhetschef
Bente Sandström 2013-04-26.
8. Ordförandebeslut 2013-04-29 av vice ordförande Leena
Lindblom gällande ansökan om stimulansmedel 2013 för att
förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV och att nämnden godkänt ansökan.
Totalsumma: 180 tkr.
Ansökningshandlingen undertecknad av tf förvaltningschef Karin
Bohlin 2013-04-29. Kommunens dnr: 2013/138.

ÄRENDE 14
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2013-04-11 § 51:
Investeringsbudget 2013 med tillägg från 2012. (förslag till
kommunfullmäktige att överföra kvarvarande 17 152 tkr ur 2012
års investeringsbudget till 2013 års investeringsbudget).
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-04-29 § 6:
Årsredovisning 2012 för Nordanstigs kommun. Beslut: Bevilja
OL-nämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2012.

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser

ÄRENDE 16
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.

