NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 19 september 2012 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Ekonomirapport 2012-08. BILAGA

96/2012

5.

Budget 2012

288/2011

6.

Budget 2013 och nämndsmål 2013

182/2012

7.

Intraprenad, Bergesta (OL 2012-08-13 § 103)

314/2012

8.

Verksamhetsförändring, kost & städ. BILAGA

9.

Alkoholserveringstillstånd: Komplettering av taxa.

10.

Taxor och avgifter 2013: Ändrad avgift inom LSS.

11.

Upphandling, dagverksamhet inom LSS

12.

Rapporter/information. BILAGA brukaruppföljning

13.

Delegeringsbeslut

14.

Delgivningar

15.

Kurser/konferenser

16.

Information och övriga ärenden

17.

Ansökan till Ungdomsstyrelsen: Samverkan för
unga arbetslösa. BILAGA

18.

Förfrågningsunderlag, privata utförare. BILAGA.

19.

Köp av plats för dagverksamhet, privat utförare

20.

Remiss: Överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning.
BILAGA

121/2012

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: Charlotte Klötz (FP) eller Emmeli Jonsson (C)

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. Utlåning av mikrovågsugnar till kunder inom ordinärt boende
upphör.
2. Frågeställningar ang avveckling av C-huset, Hagängsgården.

ÄRENDE 4

96/2012

Ekonomirapport 2012-08
Tf förvaltningschef Karin Bohlin samt ekonomerna Yvonne Nilsson,
Caroline Nordholm och Marianne Unborg redogör för den ekonomiska
ställningen för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden
per 2012-08:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr):
Bokfört augusti 2011:

167 469

Bokfört augusti 2012:

165 564

Budget 2012:

264 023

Avvikelse:

- 8 576
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288/2011

OL-nämndsmål 2012 och strategier
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2012-05-15 § 68 och
2012-09-05 § 115.

ÄRENDE 6

182/2012

Budget 2013 och nämndsmål 2013 för OL-nämnden
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 samt 2012-09-05 § 116.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-06-25 § 55 tilldelas
OL-nämnden 261 502 tkr för 2013.
Förvaltningens äskande är 271 409 tkr.
OBS! Besparingsförslag och synpunkter har lämnats vid facklig
nämndsamverkan 2012-09-11.

ÄRENDE 7

314/2012

Intraprenad, Bergesta
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträde 2012-06-14
§ 89 samt 2012-08-13 § 103 med beslut att uppdra till förvaltningen att
utreda ärendet samt ta fram beslutsunderlag.

ÄRENDE 8
Verksamhetsförändring, kost & städ
Föreligger tjänsteutlåtande från kost-städchef Elisabeth Engberg
daterat 2012-07-23.
Syfte
Samordningseffekter av personalresurserna inom förskolan bidrar till
att kommunen som helhet får minskade kostnader.

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-09-12

5 (10)

Resultat
Nyinrättade anställningar som enhetschefer för förskolan med
helhetsperspektiv för alla personalgrupper kan ge samordningsvinster
och minskade kostnader.
Förslag till beslut
Att flytta personalansvaret 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.
Och att detta sker under innevarande budgetår 2012.
Synpunkter från facklig nämndsamverkan 2012-09-11:
Konsekvensanalys saknas från UK.
Förslaget ger troligen ingen besparing.
Hur ska organisationen se ut?
Förskolecheferna får ansvaret för många anställda.

ÄRENDE 9
Alkoholserveringstillstånd: komplettering av taxa
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg daterat
2012-08-27:
Taxa för tillsynsavgift gällande flera datum på samma blankett:
2011-11-28 tog fullmäktige beslut att anta förslaget på taxor för tillsyn
av alkoholserveringstillstånd.
Taxa för tillsynsavgift gällande fler datum på samma blankett kom dock
inte med. Tidigare har Nordanstigs kommun debiterat 1 000 kr/datum,
men nytt förslag är 500 kr/datum för att anpassa kostnaden till det som
är gällande i närliggande kommun.
Förslag till beslut:
Att fullmäktige antar förslag på taxa för tillsyn av serveringstillstånd =
500 kr/datum gällande fler datum på samma blankett.

ÄRENDE 10
Taxor och avgifter 2013: Ändrad avgift inom LSS
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2012-09-07:
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Bakgrund
Inom kommunens gruppbostäder på Rösta och Berge finns
en lägenhet som används för att verkställa beslut om
korttidsbeslut enligt LSS § 9.6. Beroende på hur
beläggningen har sett ut på gruppbostäderna har
verkställighet skett på det boende där det ej varit full
beläggning.
Den enskilde som beviljats insats enligt LSS § 9.6 betalar
idag enbart 45 kr per dygn för de måltider som ingår. Det vill
säga tre mål och fika däremellan. Denna avgift är ej
reviderad de senaste åren och skall spegla den faktiska
kostnaden för måltiderna. Inom äldreomsorgen är denna
kostnad 110 kr/dygn. Avgiften får ej vara högre än den
självkostnad som kommunen har för inköp av varor.
Förslag till beslut
Att höja avgiften för korttidsplats inom LSS till 110 kr/dygn.

ÄRENDE 11
Upphandling, dagverksamhet inom LSS
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2012-09-03:
Dagverksamheterna inom LSS på Alvägen i Bergsjö och DC
i Harmånger bedrivs idag i kommunal verksamhet.
Alvägens lokaler är tillfälliga trots att verksamheten har varit
där sedan de gamla lokalerna frös sönder och lokalerna i
Harmånger är väl fungerande.
För att fortsätta med kommunens mål om alternativa
driftsformer och möjlighet till valfrihet för den enskilde anser
jag att ett steg för att nå detta är att inleda upphandling om
att lägga ut dessa verksamheter på entreprenad.
Förslag till beslut:
Att ge förvaltningen i uppdrag att inleda upphandling
gällande dagverksamhet inom LSS.
Påtalande från Kommunal vid facklig nämndsamverkan 2012-09-11:
Kommunal motsätter sig förslaget. Vill ej att kommunen upphandlar
dagverksamheten inom LSS utan den ska alltså även fortsättningsvis
drivas kommunalt.
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Ärende 12
Rapporter/information
1. Besök av Hasselarepresentanter ang äldreomsorgen i
kommunen (bl.a. Ulrika Nordin med flera kl 14:00)
2. Öppen diskussion om äldreomsorgen (11/6 i Harmånger, 18/6 i
Hassela, 28/8 i Jättendal, 29/8 i Bergsjö).
3. Brukaruppföljning 2012, upplevd kvalité inom personlig
assistans i Nordanstig. BILAGA

ÄRENDE 13
Delegeringsbeslut
1. Ronny Spångberg vikarierande förvaltningschef 16/8-19/8 under
ordinaries semester. Undertecknat av tf förvaltningschef Karin
Bohlin 2012-08-16.
2. Hyresavtal med NBAB gällande lägenhet i Bergsjö för Albos
räkning. Undertecknat av verksamhetschef Ronny Spångberg
2012-08-16.
3. Samverkansavtal Barnahus Gävleborg tiden 2012-01-01 –
2014-12-31. Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin
2012-09-10.

ÄRENDE 14
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-08-16 § 156:
Framtidens Bållebo.

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser
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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.

ÄRENDE 17
Ansökan till Ungdomsstyrelsen: Samverkan för unga arbetslösa
Föreligger tjänsteutlåtande från Bente Sandström och Patrik Thorson
daterat 2012-09-11:
Bakgrund
Civilsamhället i Nordanstigs kommun är överlag livskraftigt, men på två
områden hopar sig orosmolnen.
(1) Kompetensen för att finansiera, driva och redovisa projekt saknas i
många föreningar. Bortsett från att många goda idéer av denna orsak
inte ens blir av, har bristen på egen kompetens i föreningarna inneburit
att Nordanstigs Föreningsråd har belastats tungt för att assistera
föreningarna i deras ansökningar.
(2) Ungdomarnas deltagande har över tid minskat kraftigt, och
ungdomar med invandrarbakgrund är speciellt underrepresenterade.
Detta leder i sin tur till att föregående problematik förstärks, då inflödet
på ny kompetens och engagemang reduceras kraftigt.
Arbetsmarknadsenheten planerar därför i samarbete med kommunens
Ungdomssamordnare ett projekt (se bifogad projektbeskrivning), som
syftar till att minska ungdomsarbetslösheten i Nordanstigs Kommun,
genom att bygga upp en ta-sig-för-samhet bland de ungdomar som
deltar i projektet, och därigenom förbereda dem på en roll som
projektbärare i civilsamhället.
Till stor del ryms projektet inom ordinarie kommunal verksamhet, men
projektledarskapet samt vissa kompetens-utvecklingsmoment återstår
att finansiera.
En möjlighet till finansiering är Ungdomsstyrelsens bidrag för
kommunala samverkansprojekt kring ungas inträde på
arbetsmarknaden (se bifogat informationsmaterial).
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Förslag till beslut
Omsorgs- och Lärandenämnden föreslås uppdrag åt Utbildnings- och
Omsorgsförvaltningen att senast 2012-10-01 söka 150 000 kr ur
Ungdomsstyrelsens bidrag för kommunala samverkansprojekt kring
ungas inträde på arbetsmarknaden.

ÄRENDE 18
Förfrågningsunderlag, privata utförare
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2012-09-12:
Reviderat förfrågningsunderlag LOV
Bakgrund
I samband med införandet av Lagen om valfrihet togs ett
förfrågningsunderlag fram. Detta fastställdes av OLnämnden 2010-08-01 och reviderades 2011-03-16. Under
den tid som har gått sedan förfrågningsunderlaget antogs
har det uppstått vissa funderingar då det varit viss otydlighet
och viss avsaknad av struktur på upplägget.
Nuläge
För att underlätta för godkända utförare, kvalitetsuppföljare
och tjänstemän behöver detta dokument revideras.
Ytterligare anledning till att dokumentet behöver revideras är
att privata utförare även ska ansvara för att besvara
trygghetslarm.
Bifogar förslag på nytt/reviderat förfrågningsunderlag.
Förslag till beslut:
- anta de reviderade riktlinjerna.
- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kriterier för dubbelbemanning
- reviderade förfrågningsunderlag börjar gälla från och med
2013-02-01.

ÄRENDE 19
Köp av plats för dagverksamhet, privat utförare
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2012-09-03:
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Sedan många år är en person beviljad daglig verksamhet enligt SoL
4:1. Personen har beslut om detta vid tre tillfällen per vecka och det har
verkställts av kommunens dagverksamhet.
Den enskildes behov har under åren förändrats och nu är behovet
annat än vad vi i kommunen kan erbjuda.
Därmed har kommunen från tre företag begärt in kostnadsförslag samt
förtydligande vilka arbetsuppgifter som den enskilde skulle kunna få
genomföra.
Utifrån inkomna underlag finner kommunen att det mest lämpade för
den enskilde är att kommunen köper en plats från Benefact
verksamhetscenter som ligger i Bergsjö, där personen är bosatt.
I delegationsordningen 13:37 framkommer att utskottet har delegation
på att ingå avtal med annan vårdgivare.
Kostnad: 420 kr/tillfälle.
Förslag till beslut:
Att köpa plats tre dagar/vecka av Benefact Verksamhetscenter från och
med 2012-09-20 och löpande så länge beslutet är gällande.

ÄRENDE 20

121/2012

Remiss: Överenskommelse om samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2012-08-27.
Bakgrund:
Enligt bestämmelser i HSL och SoL från januari 2010 ska landstinget
och kommunerna ingå en skriftlig överenskommelse om samarbete i
fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning (8 a § HSL, 5 kap
8 a SoL).
Länsledningen Närvård beslutade i april 2011 att ett landstings- och
kommunövergripande arbete skulle genomföras i syfte att ta fram en
överenskommelse som skall gälla landstinget och länets alla
kommuner. Länsledningen tillsatte en mindre arbetsgrupp som fick i
uppdrag att ta fram förslag.
Ett förslag till överenskommelse finns nu utarbetat. Brukar- och
intresseorganisationer, landstingets primärvård och specialistvård samt
kommunernas socialtjänst och skolverksamhet ges möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget.
Remissvaret skall ha inkommit senast 2012-09-30.

