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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: Barbro Högström-Larsson (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
Ekonomirapport 2010-02
Förvaltningschef Mats Collin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2010-02:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört februari 2009:
Bokfört februari 2010:
Budget 2010:
Bokförda löner februari 2009:
Bokförda löner februari 2010:
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529/2009

Nämndsbudget 2010 (OL § 24/2010)
Ärendet tidigare behandlat vid OL-nämnden § 4/2010 samt § 24/2010
med beslut att återremittera ärendet för textredigeringar i verksamhetskommentarerna.
Mål och medel ska harmonisera i budgeten.

ÄRENDE 6
Internkontroll 2009
Internkontroller har utförts inom följande områden:
Privata medel
Försörjningsstöd
Leverantörsfakturor
Handkassor
Kontantkassor
Delegation
Bilar, körjournaler och bensinkort.
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningscheferna Mats Collin och
AnnKristine Elfvendal daterat 2010-03-14:
Attestrutiner, Leverantörsfakturor
Kontroller har skett, inga allvarliga konsekvenser har uppdagats. Fungerande
rutin finns, men behöver uppdateras och kompletteringsutbildning
genomföras.

Handkassor
Kontroll har skett, inga allvarliga konsekvenser har uppdagats.

Delegation
Alla beslut har inte återrapporterats till behörig instans. Översyn av
delegationsordningen pågår i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen.

Elevvårdsärenden
Rutinen fungerar men behöver utvecklas med att skriftlig redovisning lämnas
in till förvaltningen efter varje termin.
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Nyanlända elever Flyktingar / Invandrare
Rutinen fungerar men behöver utvecklas genom att handlingsplan upprättas
som även omfattar våra invandrare.

Kontanta medel
Dokumenterad rutinbeskrivning saknas. Rutin för kontantkassor skall
upprättas.


ÄRENDE 7

224/2009

Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för färdtjänst
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
färdtjänsthandläggare Gun Johansson daterat 2010-03-10:
Bakgrund:
Enligt avtal som har tecknats mellan X-Trafik AB, kommunerna och
landstinget gällande den anropsstyrda trafiken, skall enhetliga regelverk inom
de olika trafikslagen eftersträva i syfte att bland annat minska kostnaderna och
förenkla för resenärerna.
I länet finns en partsgemensam samrådsgrupp för färdtjänst som på uppdrag av
kollektivtrafikberedningen tagit fram förslag till länsgemensamma
tillämpningsanvisningar. Förslaget har under våren 2009 varit ute på remiss till
länets kommuner, landstingets pensionärsråd, HSO Gävleborg, DHR
Gävleborg samt SRF Gävleborg.
Nordanstigs kommun har även under våren 2009 haft förslaget på remiss till
IFS Norra Hälsingland, SRF i Hudiksvall-Nordanstig, HLS, FUB HudiksvallNordanstig, PRO:s samorganisation Nordanstig och KHR.
Länets remissvar har behandlats av samrådsgruppen och presenterats för
kollektivtrafikberedningen i september 2009. Ett informations och
samrådsmöte har hållits med ordföranden i ansvariga nämnder i oktober 2009.
Ärendet har behandlats i OL-nämnden vid två tillfällen under 2009, 25
februari § 18 och 27 maj § 52 samt i kommunstyrelsen 4 juni § 114.
Samrådsgruppen har överlämnat förslaget till tillämpningsanvisningar för
färdtjänst, till länets kommuner för ställningstagande och beslut.
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Tillämpningsanvisningarna föreslås av samrådsgruppen träda i kraft den 1
april 2010.

Förslag
Föreslås att förslaget till länsgemensamma tillämpningsanvisningar antas med
nedan angivna tillägg.
Rätten att, efter särskild prövning, resa till servicecentra i annan kommun
föreslås utökas från nuvarande 20 enkelresor till maximalt 50 enkelresor per
år. Resor därutöver får prövas av nämnden/utskottet alternativt att nämnden
delegerar prövningen till färdtjänsthandläggaren. Samtliga dessa resor skall
klaras inom den totala reseramen för färdtjänst på 300 enkelresor per år.

Förslag till beslut
Omsorgs och lärandenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
Att Nordanstigs kommun antar de av X-trafiks samrådsgrupps föreslagna
tillämpningsanvisningarna för färdtjänst, att gälla från 1 juni 2010, samt
Att Omsorgs- och lärandenämnden får uppdraget att utforma erforderliga
riktlinjer för bedömning av rätt till färdtjänst.
Omsorgs och lärandenämnden beslutar, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut
Att, efter särskild prövning, kan färdtjänsthandläggare bevilja färdtjänst till
närmaste serviceort i angränsande kommun med maximalt 50 enkelresor per år
inom ramen av totala antalet enkelresor,
Att eventuellt beslut om ytterligare behov utöver 50 enkelresor delegeras till
myndighetsutskottet,
Att uppdra 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,
Att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på vilka orter som bör betraktas
som serviceorter, samt
Att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
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ÄRENDE 8
Länsgemensam färdtjänsttaxa
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
färdtjänsthandläggare Gun Johansson daterat 2010-03-11:
Bakgrund:
Kollektivtrafikberedningen har i beslut den 15 juni 2008 § 55 uppdragit
till länets samrådsgrupp för färdtjänst och sjukresor att ta fram förslag
till länsgemensam färdtjänsttaxa. Beslut om färdtjänsttaxa är en fråga
för respektive kommuns kommunfullmäktige.
Länets kommuner har ett gemensamt beställningssystem för färdtjänst.
I detta system tillämpas idag nio olika kommunala färdtjänsttaxor.
Färdtjänsten är sedan 1998 att betrakta som en del i det kollektiva
trafiksystemet och ett komplement till kollektivtrafiken. I länet tillämpas
sedan 1981 en gemensam taxa när det gäller resor med kollektivtrafiken. Länets samrådsgrupp hoppas att kommunerna även antar en
gemensam taxa när det gäller färdtjänsten.
Förslag:
Föreslås att förslaget till länsgemensam färdtjänsttaxa antas, då det är
rimligt att taxan är lika i hela länet, på samma sätt som övrig kollektivtrafik.
Förslag till beslut:
Att Nordanstigs kommun antar den av X-Trafiks samrådsgrupps
föreslagna länsgemensamma färdtjänsttaxan, att gälla från och med 1
juni 2010.

ÄRENDE 9
Slutredovisning investeringar 2009

ÄRENDE 10

23/2010

Granskningsrapport från Öhrlings, Komrev: ”Granskning av det
kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16 – 20 år (OL §
12/2010)
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2010-01-27 § 12.
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På uppdrag av revisionen i Nordanstigs kommun har Komrev
genomfört en granskning av arbetet och rutiner för det kommunala
uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år.
Revisorernas rapport ”Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år” har nu överlämnats till nämnden för
kommentarer. Kommentarer till rapporten önskar revisionen få senast
2010-04-01.
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningscheferna AnnKristine
Elfvendal och Mats Collin daterat 2010-03-16:
Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisionen i Nordanstigs kommun har KomRev
genomfört en granskning av arbetet och rutiner för det kommunala
uppföljningsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år.
Sedan den 1 juli 2005 har kommunerna skyldighet att följa upp de
ungdomar i ålder 16-20 år som inte går i gymnasieskolan och att
erbjuda dem åtgärder. Ansvaret är reglerat i 1 Kap 18 § i skollagen.
I revisionen framkommer att revisionen gör bedömningen att det finns
en relativt god kontroll på de ungdomar som omfattas av
uppföljningsansvaret.
Med utgångspunkt av genomförd revision ger KomRev följande
rekommendationer:
1. Kommunstyrelsen bör ta ställning till var ansvaret för det kommunala
uppföljningsansvaret skall ligga.
2. Kommunstyrelsen bör fastställa ambitionsnivå och målsättning med
det kommunala uppföljningsansvaret.
3. Övergripande riktlinjer för uppföljningsarbetet bör tas fram
4. En person med övergripande ansvar för uppföljningen bör utses där
uppdraget är tydligt beskrivet.
5. Följ upp flöden av elever in och ut i kommunen
6. Kommunstyrelse och berörd nämnd/er bör överväga huruvida det
behovs en organisation på politisk nivå som möjliggör gemensamma
politiska ställningstagande avseende frågor rörande ungdomar mellan
16-20 år. En struktur för samverkan på ledningsnivåerna möjliggör
nödvändiga överenskommelser, bl. a. Om ansvarsfördelning,
samordnad uppföljning och utvärdering av samverkan och dess
effekter.
Förvaltningens bedömning är att det idag råder en oklarhet om var det
kommunala uppföljningsansvaret ligger vilket då innebär att styrning
och ledning av arbetet med uppföljningen försvårats.
Förvaltningen föreslår följande arbetsgång:
Första steget som måste tas för att förbättra och effektivisera arbetet
med ungdomsuppföljningen är att kommunfullmäktige fattar beslut om
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var ansvaret för detta uppdrag ligger och fastställa ambitionsnivå och
målsättning för uppdraget, punkt 1-3 i KomRevs rekommendationer.
Punkt 6 i KomRevs rekommendationer behandlas när
kommunfullmäktige beslutat om var ansvaret för ungdomsuppföljningen
skall ligga.
Därefter kan det fortsatta arbetet med att utveckla
ungdomsuppföljningen fortsätta inom den nämnd som får ansvaret,
punkt 4-5 i KomRevs rekommendationer.
Utifrån det uppdrag som Omsorg- och Lärandenämnden har är det
önskvärt att ansvaret för det kommunala uppföljningsansvaret ryms
inom nämndens uppdrag.
Förslag till beslut
1. Att anta förvaltningens förslag på arbetsgång som kommentar
till revisionen
2. Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år
skall finnas inom Omsorg- och Lärandenämndens reglemente.

ÄRENDE 11
Ensamkommande flyktingbarn
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
verksamhetschef Ronny Spångberg daterat 2010-03-14:
Bakgrund:
Nordanstigs kommun träffade företrädare för Migrationsverket den 18
februari 2010 för att informeras om förutsättningarna för ett ev
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Efter en lagändring 2006 har det tydliggjorts att kommunerna ansvarar
för boende och omsorg medan Migrationsverket ansvarar för prövning
och ekonomi. Migrationsverket har också ett övergripande ansvar för
att teckna överenskommelser med kommunerna och anvisa barn till
kommuner som har sådan överenskommelse.
Genom att teckna avtal med Migrationsverket kan Nordanstigs
kommun bli det som kallas ”Ankomstkommun” och därigenom bli
ansvarig för boende och omsorg för de barn som anvisas av
Migrationsverket. Detta ansvar kvarstår tills de, efter Migrationsverkets
prövning, anvisas till en annan kommun. De kan också bli aktuellt att
de föreslås kvarstanna i ankomstkommunen även efter att de fått
uppehållstillstånd.

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-03-16

10 (18)

Anvisningskommunens uppdrag blir att utreda barnen behov, ansvara
för boende och omsorg, utse God man / Särskilt förordnad
vårdnadshavare samt se till att barnen får tillgång till skolundervisning.
Idag har 115 kommuner överenskommelse om mottagning av
ensamkommande barn, asylsökande barn samt barn med
uppehållstillstånd. Behoven av mottagande kommuner och platser är
mycket större än vad det för närvarande finns avtal tecknade.
En överenskommelse förutsätter ett mottagande av minst 5 barn på
minst 3 platser.
Slutsatser
Nordanstigs kommun bör överväga att bidra till det nationella ansvaret
att ta emot barn och ungdomar som anlänt till Sverige utan sina
vårdnadshavare. Den ersättning som staten betalar ut bör täcka de
kostnader som ett mottagande för med sig. Ett mottagande kan också
generera några ytterligare arbetstillfällen i kommunen.
Förslag
Förslås att förvaltningen ges i uppdrag att snarast möjligt teckna
överenskommelse med Migrationsverket om mottagande på minst 3
platser för ensamkommande flyktingbarn. Det exakta antalet bör
avgöras när plats (fastighet) för mottagande fastställts, men bör inte
överskrida 6 platser.
Förslag till beslut
Omsorgs- och lärandenämnden föreslås besluta
1. Att ge förvaltningen i uppdrag att snarast möjligt teckna
överenskommelse med Migrationsverket om mottagande på 3-6
platser för ensamkommande flyktingbarn,
2. Att det exakta antalet får avgöras när plats för mottagande
fastställts, samt
3. Att delegera till nämndens ordförande att slutgiltigt fastställa
antalet platser.

ÄRENDE 12
Upphandling kollektivtrafik
Protokollsutdrag från KS au 2010-02-17 § 34 föreligger med beslut att
OL-nämnden kan samråda med KS au innan trafikbeställningen för
2010/2011 lämnas till X-Trafik AB.
(OBS! Beställningen ska göras senast 30 april 2010).
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ÄRENDE 13
Ev ökad bemanning på SFI och IVIK
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
verksamhetschef Ronny Spångberg daterat 2010-03-12:
Bakgrund
Nordanstigs kommun har under kort tid fått två fristående aktörer i form av
HVB-hem som tar emot ensamkommande flyktingbarn. En verksamhet är
godkänd för 7 platser den andra för 17. Dessa barn har anlänt till andra
kommuner och sedan placerats på dessa hem i avvaktan på utredning.
Detta innebär att kommunens Sfi / IVIK-verksamhet teoretiskt skulle kunna ha
24 ungdomar som skall beredas heltidsutbildning. I den mån vi får in dessa
ungdomar i verksamheten har vi också rätt att i efterskott söka ersättning för
dessa från Migrationsverket – cirka 60 000 per elev och år.
Analys och tolkningar
Bemanningen på SFI / IVIK klarar i dagsläget inte av denna ökade belastning
och klarar redan nu inte att erbjuda de tre ungdomar som finns idag en
heltidsverksamhet av god kvalitet.
Om vi som ett exempel räknar med att vi kontinuerligt har 15
ensamkommande ungdomar i verksamheten under ett år skulle detta innebära
cirka 900 000 kronor i statlig ersättning vilket skulle motsvar två
heltidstjänster. I en sådan beräkning bör också tillföras att kommunen
eventuellt kommer att skriva ett mottagningsavtal med Migrationsverket om
eget mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Förslag
Föreslås att vuxenutbildningen/gymnasieskolan omedelbart får i uppdrag att
annonsera efter två årsarbetare som svenska 2-lärare. Innan slutgiltigt beslut
tas av förvaltningen att anställa fler lärare skall ytterligare samråd ske med
HVB-hemmen kring hur de avser att lösa utbildningsansvaret.
Förslag till beslut

Omsorgs- och lärandenämnden föreslås besluta
Att vuxenutbildningen/gymnasieskolan får i uppdrag att förstärka SFI / IVIK
bemanning med två tjänster som svenska 2-lärare.

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-03-16

ÄRENDE 14

12 (18)

57/2010

Inackorderingstillägg 2010
Ärendet tidigare behandlat i nämndens § 28/2010 med beslut att
korrigera inackorderingstillägget i enlighet med det förändrade
prisbasbeloppet.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ronny Spångberg
daterat 2010-03-12:
Eftersom nya beslut om inackordering regelmässigt fattas vid
halvårsskiftet kommer stöd och lärande att genomföra beslutad
förändring vid denna tidpunkt, eftersom det då inte leder till ett extra
arbete som sannolikt skulle kosta mer än den kostnadsreducering
korrigeringen skulle ge.

ÄRENDE 15

21/2010

Kostnadsreducering, kommunens cafeterior
Ärendet tidigare behandlat i nämnden § 5/2010 och 21/2010.
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
verksamhetschef Ronny Spångberg daterat 2010-03-12:
Angående upphandling av cafeteriaverksamhet
Bakgrund:
Stöd och lärande har av nämnden fått i uppdrag att ta fram ett underlag för att
upphandla verksamheten i vuxenutbildningens cafeteria och kommunhusets
fikeria i syfte att försöka sänka den totala driftskostnaden med 300 000 kronor
på årsbasis.
Reflektioner och tolkningar
Eftersom båda verksamheterna i huvudsak kan beskrivas som personaloch/eller elevmatsalar där den stora majoriteten förtär medhavd mat har vi
funnit det svårt att förstå vad som egentligen skall upphandlas. Det förefaller
inte sannolikt att någon skulle lämna anbud på en verksamhet där man kan
servera gäster i mån av plats.
Stöd och lärande vill istället driva båda verksamheterna vidare i något
reviderad former men med en bemanningsreducering på 0,75% tjänst. Den
verksamhet som föreslås bedrivas finns beskriven i bilagan
”Kafeteriaverksamhet”.
En annan faktor av betydelse är att cafeteriaverksamheterna också utgör
mycket lämpliga praktikplatser för vår arbetsmarknadsenhet.
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Förslag
Föreslås att verksamheten även fortsättningsvis bedrivs i kommunal regi
utifrån beskrivning i bilagan Kafeteriaverksamhet. Ett av skälen till förslaget
är verksamhetens lämplighet som praktikplats för arbetsmarknadsenheten.
Förslag till beslut

Omsorgs- och lärandenämnden föreslås besluta
Att under återstoden av 2010 fortsätta driva kafeteria verksamheterna i
kommunal regi med utgångspunkt i förvaltningens förslag, samt
Att i samband med bokslut utvärdera verksamheten såväl ekonomiskt som
kvalitativt.

ÄRENDE 16

523/2009

Nätverk Jämföra, handikappomsorgen
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin daterat
2010-03-11:
Uppdraget
Kommunstyrelsen har i november (§ 199) beslutat uppdra till OL-nämnden att
lämna kommentarer till rapporten Nätverket Jämföra till kommunstyrelsens
februarisammanträde 2010.
Bakgrund
Nordanstigs kommun har medverkat i ett nationellt projekt som drivs med stöd
av Sveriges kommuner och landsting. De delnätverk som Nordanstig deltagit i
har även bestått av kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker,
Sandviken, Söderhamn och Älvdalen.
Jämförelseprojektets primära syfte har varit att ta fram effektiva
arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar
i verksamheterna. Denna rapport har i huvudsak avgränsat sig till verksamhet
som ryms inom LSS lagstiftningen.
Tolkningar av rapporten
Rapporten indikerar att Nordanstigs kommun både har delar i LSS
verksamheten där vi ligger väl till i jämförelse med andra kommuner, likväl
som det finns delar som visar på förbättrings och utvecklingsområden.
Områden där Nordanstigs kommun står sig väl i jämförelse med andra
kommuner är:
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Hur nöjd brukarens är med sitt boende i gruppbostad. På frågan ”Är du som
helhet nöjd med ditt boende?” svarar 100 % av de tillfrågade att dom är
mycket nöjda eller nöjda, varav närmare 90 % är mycket nöjda. Detta är det
bästa resultatet bland de deltagande kommunerna. 80 % av brukarna deltog i
undersökningen avseende gruppbostäderna.
Även på den mätning som försöker visa hur kommunerna har organiserat
verksamheten och vilken kvalitet den kan anses ha (gruppbostadsindex) har
Nordanstigs kommun högsta värdet bland de deltagande kommunerna.
Kommunen har även bästa resultat vad gäller andelen personal i
gruppbostäderna med relevant utbildning, likväl som bland personliga
assistenter. Tillsammans med Ljusdals kommun har Nordanstig lägst andel
brukare som väljer annan utförare än kommunen.
I mätningen över genomsnittlig utrednings och verkställighetstid har
kommunen den kortaste tiden bland de i Nätverket ingående kommunerna.
Inom några områden ligger Nordanstigs kommun ungefär i ”mittspannet
bland de undersökta kommunerna. Dessa områden är:
Daglig verksamhet, där det i Dagligverksamhetsindexet finns 4 kommuner
som uppvisar bättre resultat. För personlig assistans ligger Nordanstig i
mittspannet vad avser hur många assistenter en brukare möter under en två
veckors period.
Områden där Nordanstigs kommun har förbättrings och
utvecklingsområden är:
Nordanstigs kommun har den högsta kostnaden vad gäller kostnad per brukare
i gruppbostad, och den näst högsta kostnaden vad gäller kostnad per brukare i
daglig verksamhet. Som ovan redovisats har Nordanstig den kortaste
genomsnittliga utrednings och verkställighetstiden, men också den näst högsta
genomsnittliga kostnaden för en utredning.
Slutsatser
Som ovan redovisats indikerar rapporten att Nordanstigs kommun har en hög
kvalitet på de undersökta LSS-verksamheterna, där kommunen ligger i topp
inom flera områden. Baksidan av detta är att kommunen också toppar på flera
områden då det gäller kostnad per brukare.
Förslag
Föreslås att nämnden som kommentar till kommunstyrelsen uttalar att
rapporten från nätverk Jämföra indikerar att den undersökta LSSverksamheten har en hög kvalitet. Däremot är kostnadssidan ett område som
bör vara föremål för analys och ev förändringar.
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Förslag till beslut

Omsorgs- och lärandenämnden föreslås besluta
Att anta förvaltningens tjänsteutlåtande som sin kommentar till
kommunstyrelsen över rapporten Nätverk Jämföra.

ÄRENDE 17
Rapporter/information
1. Information ang Bållebo och demensplatser
(info: Sanna Bertils kl. 13:00)
2. Information: omvårdnadskö, hemtjänst och beviljade timmar
(info: Ingela Sjökvist kl. 13:00)
3. Information av ungdomssamordnare Kikki Källström-Gernes
kl. 14:00
4. Daglig verksamhet, Backens skola, delrapport
(info: Berit Burman kl. 14:15).
5. Lex Sarah – Lex Maria, Hagängsgården.
Ärendet tidigare behandlat vid OL-nämndens möte 2009-12-16
§ 171 och 2010-01-27 § 7 samt 2010-02-24 § 22 och dnr:
54/2010. (info: Ewa Jonsson kl. 15:00).
6. Ärende från kommunala handikapprådet: Fixartjänst för att
undvika fallskador! Avgiftsfri hjälp i hemmet
(info: Eva Gottvall-Bruno kl.15:30).
7. Uppföljning av IFO:s jourverksamhet för veckorna 39/200910/2010 = 59 samtal under beredskapsveckorna och 1
utryckning.
121 samtal under veckorna kvällstid.
(Beslut i OL-nämnden 2009-09-23 § 113 att inrätta social
beredskap fredagar och lördagar kl. 19:00-07:00).
8. Gemensamt möte för norra Hälsingland tillsammans med
Lärande- och kulturnämndens representanter i Hudiksvall 2
mars ang gymnasiefrågor.
9. Ordförandeträff tillsammans med Hudiksvall 17 mars kl. 16:00
ang samarbetsfrågor gällande bl.a. skolyrkesvägledning och
programfördelning gymnasiet.
10. Vuxenutbildningskonferens 15-16 mars i Stockholm (info: SvenÅke Eriksson (C).
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11. Påminnelse om att OL-nämndens möte i april är flyttat till
måndag 26 april 08:30.
12. Beslut från Socialstyrelsen daterat 2010-03-05, dnr: 361-17542010, dnr: 361-1768-2010. Sökande Hasselakollektivet AB.
Ärende: Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 1 § punkt 1 SoL.
13. Beslut från Socialstyrelsen daterat 2010-03-05, dnr: 361-17822010. Sökande Hasselakollektivet AB. Ärende: Ansökan om
tillstånd enligt 7 kap 1 § punkt 1 SoL.
14. Omprövningsbeslut från Skolinspektionen daterat 2010-03-01,
dnr: 32-2010:937: Ansökan från ThorenGruppen AB om rätt till
bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Yrkesgymnasiet i Sundsvall.
15. Beslut från Skolinspektionen daterat 2010-02-18, dnr: 322009:1313: Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige
AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Sundsvall.
16. Nulägesrapport NRC (info: Ronny Spångberg).
17. Information från Migrationsverket daterad 2010-02-15, dnr: 592010-3704: Strukturella insatser – ersättning för betydande
extraordinära kostnader enligt 26 § förordningen (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
18. Information från Migrationsverket daterad 2010-02-18, dnr: 592010-4653: Individbaserade insatser – ersättning för betydande
extraordinära kostnader enligt 26 och 38 §§ förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
19. Internbudget 2010.
20. Transportorganisationen (info: Mats Dahl).
21. Statistik omvårdnadsboende för januari och februari 2010.
22. OBS! Påminnelse: SNAC, Anders Wimo: informationsdag 14
april kl. 13:00 för OL-nämnden.
23. Information från trafikgruppens möte 2010-03-11
(info: Sven-Åke Eriksson (C).
24. Statistik från Brottsofferjouren BOJ för Nordanstig tiden
1/8-31/12 2009 = 34 ärenden.
25. Statistik – Kommunal familjerådgivning under 2009:
Totaluppgifter för Nordanstig:
Totalt antal ärenden under året = 23
Totalt antal samtal under året = 75
Totalt antal personer, 18 år eller äldre, under året = 44
26. Arbetslöshetsstatistik januari 2010 för Gävleborgs län.
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27. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2010-02-08,
dnr: 704-13005-07: Förlängning av projekt ”Utvecklingsmedel till
kvinnojoursverksamheter 2007-2008”. Beslut: att förlänga
projekttiden till 30 juni 2010 och att slutrapport inlämnas senast
15 augusti 2010. Slutrapport ska behandlas i OL-nämnden innan
den lämnas till Länsstyrelsen. Delrapport ska lämnas till
Länsstyrelsen senast 31 mars 2010.
28. Beslut från Skolverket daterat 2010-01-29, dnr: 37-2009:189:
Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.
29. Beslut från Skolinspektionen daterat 2010-01-22, dnr: 322009:1449: Ansökan från Lärande i Östergötland AB om utökad
rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående
gymnasieskolan Realgymnasiet i Sundsvall.
Beslut: Ansökan avslås.
30. Inbjudan från Länsstyrelsen daterad 2010-03-09, dnr: 704-135610: Utvecklingsmedel till kommuner till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Ansökan ska ha inkommit senast 16 maj.
31. Projektet ”Kickar utan droger”.
32. Seniormässa i Ljusdal lördag 27 mars.

ÄRENDE 18
Delegeringsbeslut
1. Nordanstigs kommuns medverkan i SNAC-projektet 2010, under
förutsättning att de ekonomiska och övriga villkoren är de
samma som för tidigare år.
Undertecknat av förvaltningschef Mats Collin 2010-03-05.
2. Myndighetsutskottets protokoll från 2010-03-10 §§ 33-46.
3. Myndighetsutskottets protokoll från 2010-03-19 §§ 47-

ÄRENDE 19
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från KS au 2010-02-17 § 34: Information och
övriga ärenden. Beslut att OL-nämnden kan samråda med KS
au innan trafikbeställningen för 2010/2011 lämnas till X-Trafik
AB. (OBS! Beställningen ska göras senast 30 april 2010).

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-03-16

18 (18)

2. Protokollsutdrag från KF 2010-02-15 § 4: Motion om skolmat fri
från genmanipulation. Beslut att avslå motionen med hänvisning
till kommunens antagna kostpolitiska mål.
3. Protokollsutdrag från KF 2010-02-15 § 5: Motion om genmanipulerad mat med beslut att bevilja motionen som innebär att
Nordanstigs kommun endast köper livsmedel som är certifierad
med GMO-fri produktion.
4. Protokollsutdrag från KF 2010-02-15 § 8: Införande av lagen om
valfrihet inom hemtjänsten med beslut att införa möjlighet för
privata utförare att bedriva verksamhet inom hemtjänsten enligt
LOV-lagstiftningen och att detta ska ske senast 1 september
2010.
5. Protokollsutdrag från KF 2010-02-15 § 14: Delgivning av ej
verkställda beslut.

ÄRENDE 20
Kurser/konferenser

ÄRENDE 21
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.

