NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 15 augusti 2012 kl. 08:30
1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Delårsbokslut per 2012-06-30 för OL-nämnden.
BILAGA

5.

OL-nämndsmål 2012 och strategier

288/2011

6.

Budget 2013 och nämndsmål 2013

182/2012

7.

Revidering av tillämpningsriktlinjer vid
avgiftssättning inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade enligt SoL. BILAGA

8.

Intraprenad Bergesta (OL 2012-06-14 § 89)

9.

Trygghetslarm till privata utförare. BILAGA

10.

Revidering av OL-nämndens delegationsordning
gällande IFO:s verksamhetsområde

11.

Gåva till OL-nämnden från Börje Edström med
familj

12.

Ansökan om serveringstillstånd, Värdshuset 17
rum och kök, Harmånger. BILAGA

13.

Frågeställningar gällande kompetenskrav och
hemtjänstens personal

14.

Rapporter/information

56/2011

15.

Delegeringsbeslut

16.

Delgivningar

17.

Kurser/konferenser

18.

Information och övriga ärenden

19.

Ändring i inställelsetid, trygghetslarm

20.

Framtidens Bållebo

21.

Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt kap 8 a § 2 st
föräldrabalken. SEKRETESSÄRENDE

22.

Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken.
SEKRETESSÄRENDE

428/2011

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 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. Hagängsgården, stängning av C-huset.

ÄRENDE 4
Delårsbokslut per 2012-06-30 för OL-nämnden
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2012-06-30 för
omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden.
Tf förvaltningschef Karin Bohlin informerar i ärendet.

ÄRENDE 5

288/2011

OL-nämndsmål 2012 och strategier
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2012-05-15 § 68.
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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 samt 2012-06-14 § 87 med
beslut att uppdra till förvaltningen att upprätta ett budgetförslag 2013
inom ram 261 502 tkr.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-06-25 § 55 tilldelas
OL-nämnden 261 502 tkr för 2013.
Förvaltningens äskande är 271 409 tkr.

ÄRENDE 7
Revidering av tillämpningsriktlinjer vid avgiftssättning inom
omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt SoL
Förvaltningen har lämnat förslag på revidering av tillämpningsriktlinjer
vid avgiftssättning inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
enligt socialtjänstlagen (SoL), daterat 2012-08-07.

ÄRENDE 8
Intraprenad Bergesta
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens sammanträde 2012-06-14
§ 89 med beslut att uppdra till förvaltningen att utreda ärendet.
Info: Kia Zacco och Katarina Lindberg kl. 13:30.

ÄRENDE 9
Trygghetslarm till privata utförare
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2012-07-23.
Idag ansvarar den kommunala hemtjänsten för att besvara alla
trygghetslarm oavsett om den enskilde har valt kommunen eller
privat hemtjänst som utförare.
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I OL-nämnden finns ett beslut sedan tidigare att se över
möjligheterna att öppna upp för privata utförare att ansvara för att
besvara trygghetslarm hos de brukare som valt dem som
hemtjänstutförare.
Huvudansvaret åligger alltid kommunen oavsett vem som utför
insatsen. Idag är det 219 personer som har trygghetslarm varav
16 av dessa personer har valt privat utförare av övriga
hemtjänstinsatser.
2012-06-20 var tekniker från trygghetslarmsoperatören STT Condigi
och informerade om möjligheterna för att kunna göra detta.
Förslag:
1. Att kommunen har kvar all hantering av server, larmmottagare, kontakt med leverantör och programmering av
trygghetslarmen.
2. Att programmering till privata hemtjänstutförare sker på
samma sätt som programmering till de olika hemtjänstenheterna.
3. Att brukare med enbart trygghetslarm också måste göra ett
val av utförare.
För att kunna genomföra detta krävs följande:


Prioriteringsordning gällande vilka telefonnummer som
trygghetslarmen ska kopplas till.
1:a hand Privat utförare telefon 1.
2:a hand Privat utförare telefon 2.
3:e hand Kommunen, Sörgården
4:e hand Kommunen, Bållebo



Fastställa nya rutiner gällande hanteringen av ny kund och
vad som åligger personalen i övrigt gällande
trygghetslarmen.



Fastställa ny hantering av kvittering av trygghetslarm. Att
ersättning utgår för den faktiska tiden hos kund för att
besvara trygghetslarm. Det vill säga att omvårdnadspersonalen kvitterar besöket med Phoniro Care (Mobipen).
Att ersättningen är densamme som övriga hemtjänstinsatser och att kommunen bibehåller högre ersättning för
att täcka kostnaderna för trygghetslarmen.



Installera och programmera om de brukare som är aktuella.



Driftstart september 2012.
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56/2011

Revidering av OL-nämndens delegationsordning gällande
IFO:s verksamhetsområde
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg daterat
2012-06-20:
Individ- och familjeomsorgen har behov av revidering av
delegationsordningen enligt nedanstående:
Förslag till beslut:
Socialtjänstlagen:
9.46) Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan
kommun.
Vidaredelegeras till UTSKOTTET.
9.47) Beslut i frågan om mottagande av ärenden från annan kommun.
Vidaredelegeras till UTSKOTTET.

ÄRENDE 11
Gåva till OL-nämnden från Börje Edström med familj
Börje Edström med familj har till minnet av hans mor skänkt en gåva av
5 200 kronor till kommunens äldrevård, i samband med hennes
begravning.
Syftet med gåvan är att ge vidareutbildning och förståelse i frågor
rörande psykiatri till personal som arbetar inom särskilt boende på
Sörgårdens servicehus och med fördel Lyktans avdelning.

ÄRENDE 12
Ansökan om serveringstillstånd, Värdshuset 17 rum och kök,
Harmånger
Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till
allmänheten har inkommit gällande Värdshuset 17 rum och kök i
Harmånger.
Sökande är Restaurang Yasemin Handelsbolag, Mulla Yesil.
Förslag till beslut från alkoholhandläggaren:
Att jml 8 kap 2 § Alkohollagen bevilja Restaurang Yasemin HB, org.nr.
969761-0880 stadigvarande tillstånd till allmänheten.
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Att jml 8 kap 2 § Alkohollagen bevilja Restaurang Yasemin HB, årligen
mellan den 1 maj och 30 september, serveringstillstånd på den
inhägnade och tydligt avgränsade utreserveringen på altanen samt rakt
nedanför altanen.
Att servering får ske av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa
alkoholdrycker.
Att servering får ske mellan kl. 11:00 och 01:00.
Att det vid tillställningar av pubkaraktär tjänstgör en (1) av polisen
förordnad ordningsvakt från kl. 20:00 till 30 minuter efter
serveringstidens slut.
Att de föreskrifter som medföljer beslutet skall följas.

ÄRENDE 13
Frågeställningar gällande kompetenskrav och hemtjänstens
personal
Mona Mikaelsson Törnblom (FP) ställer frågor till OL-nämnden
gällande tillsättning av tjänster – vikariat och timanställningar inom
hemtjänsten i Nordanstig.

ÄRENDE 14
Rapporter/information
1. Processutbildning (info: Patrik Thorson kl. 13:00-13:30)
2. OL-nämndens inbjudan till öppen diskussion om äldreomsorgen
11/6 och 18/6. Se även punkt 11.
3. Från Statens folkhälsoinstitut: 14 miljoner för stöd till barn i
riskmiljöer.
4. Från Socialstyrelsen 2012-06-18: Möjlighet att söka
utvecklingsmedel med syfte att stärka den psykiatriska vården
och omsorgen om äldre personer. Dnr: 5.2-12477/2012
5. Beslut från Skolinspektionen 2012-06-14 dnr: 34-2012:2486:
Godkännande av Reagens Simulation AB som ny huvudman för
den fristående gymnasieskolan Mikael Elias Gymnasium i
Sundsvall. BESLUT: Godkännande från och med 1 juli 2012.
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6. Från tidningen Politiken juni 2012: En tredjedel avbryter
gymnasiet. Först vid 24 års ålder har drygt 9 av 10 läst in
gymnasiekompetens via Komvux. (Rapport från SKL)
7. Protokoll från facklig nämndsamverkan 2012-05-08 §§ 27-33,
2012-06-04 §§ 34-39, 2012-06-26 § 40 samt 2012-08-07 §§ 41-.
8. Protokoll från Central Samverkansgrupp datum……???
9. Statistik 1/1-30/6 2012 från BOJ Hudiksvall/Nordanstig.
Totalt 80 ärenden gällande Nordanstig.
10. Beslut från Socialstyrelsen 2012-07-11 dnr: 6.2.3-25504-2012:
Statsbidrag för att implementera nationella riktlinjer för vård och
omsorg för personer med demenssjukdomar.
Kommunens ansökan avslås.
11. Datum för nämndens info/diskussion i övriga kommundelar
gällande äldreomsorg (Hassela och Harmånger klara).
12. Kvartalsrapport 2012/02 till Socialstyrelsen gällande ej
verkställda beslut IFO:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts
inom 3 månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj.
OBS! INFO TILL FULLMÄKTIGE.
13. Kvartalsrapport 2012/02 till Socialstyrelsen gällande ej
verkställda beslut SoL ÄO (äldreomsorg) och OF (omsorger om
personer med funktionsnedsättning) samt LSS OF.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Nej.
OBS! INFO TILL FULLMÄKTIGE.

ÄRENDE 15
Delegeringsbeslut
1. Överenskommelse gällande utveckling av sociala företag i
Nordanstigs kommun. Undertecknat av Bente Sandström
2012-05-28.
2. Ordförandebeslut gällande verkställighetsstopp OL-nämndens
beslut 2012-06-14 § 82 Stängning av C-huset, Hagängsgården.
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3. Upphävande av ordförandebeslut daterat 2012-06-18 gällande
verkställighetsstopp OL-nämndens beslut 2012-06-14 § 82
Stängning av C-huset, Hagängsgården. Facklig
nämndsamverkan har genomförts 2012-06-26. Undertecknat av
Åke Bertils (S) 2012-06-26.
4. Hyresavtal bostad med Nordanstigs Bostäder AB och Albo.
Undertecknat av verksamhetschef Ronny Spångberg
2012-06-13.
5. Myndighetsutskottets protokoll 2012-06-27 §§ 57-75.
6. Hyresavtal bostad med privat fastighetsägare och hyresgäst
Albo. Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin
2012-06-20.
7. Ordförandebeslut 2012-06-28: Förlängningsavtal, Smilla.
8. Ordförandebeslut 2012-07-30: tilläggsavtal tiden 2012-06-28—
2012-08-15, Smilla.
9. Vikariat som förvaltningschef till Ronny Spångberg tiden 9/729/7. Undertecknat av tf FC Karin Bohlin 2012-07-09.
10. Ansökan till länsstyrelsen om ersättning enligt § 37,
kommunsamverkan och utveckling av flyktingmottagande i
Gävleborg. Sökta medel = 925 000 kr. Undertecknat av tf FC
Karin Bohlin 2012-07-06. (Enligt beslut i OL-nämnden
2012-05-15 § 71).
11. Svar till Socialstyrelsen gällande tillsyn av rutiner vid anställning
av legitimerad personal (dnr: 196/2012). Undertecknat av
verksamhetschef Kia Zacco 2012-06-20.
12. Hyresavtal bostad mellan Nordanstigs Bostäder AB och
hyresgäst Albo. Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin
2012-07-05.

ÄRENDE 16
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från KF 2012-06-25 § 55: Nämndernas
nettoramar 2013-2015 = OL-nämnden261 502 tkr.
2. Protokollsutdrag från KF 2012-06-25 § 56: Fullmäktiges mål
2013.
3. Protokollsutdrag från KF 2012-06-25 § 57: Omprövning av
beslut, kommunalisering av hemsjukvården.
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4. Protokollsutdrag från KF 2012-06-25 § 60: Egenavgift, färdtjänst
i annan kommun.
5. Protokollsutdrag från KF 2012-06-25 § 61: Taxa för
måltidsabonnemang inom särskilt boende m.fl.
6. Protokollsutdrag från KF 2012-06-25 § 68: Delgivning av ej
verkställda beslut enligt SoL.

ÄRENDE 17
Kurser/konferenser
1. Peppar, peppar – så minskar vi olyckor bland seniorer. 1 oktober
har FN utsett till äldredag. Samma dag genomförs kampanjen
Peppar, peppar, en dag för seniorers säkerhet. (från
myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB).
2. ECAD Sverige inbjuder till årskonferens 18-19 september i
Gävle, Winn City konferens.
Åke Bertils (S) är kommunens representant i ECAD.
OBS! OL-nämnden har sammanträde 19/9.

ÄRENDE 18
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 19
Ändring i inställelsetid, trygghetslarm
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2012-06-18.
Idag har hemtjänstpersonalen 30 minuters inställelsetid när en brukare
har larmat. Detta innebär att hemtjänstpersonalen i bästa möjliga mån
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ska vara hemma hos brukaren inom 30 minuter från det att hon/han
larmat.
Dilemman som kan uppstå dagtid är att det inte alltid är den personal
som är närmast som har nyckeln hem till brukaren.
Nattetid är dilemmat att personalen har hela kommunen som
upptagningsområde.
Jag har undersökt hur likvärdiga kommuner har fastställt sin
inställelsetid och funnit att det varierar från 30 min till 60 min.
Om vi förlänger vår inställelsetid till 45 min så kan vi redan från början
informera brukarna om detta och därmed skapa ökad förståelse till
varför det i genomsnitt tar 45 minuter innan personalen är hemma hos
brukaren efter att denna har larmat.
Förslag till beslut:
Att inställelsetiden för trygghetslarm blir 45 minuter.

ÄRENDE 20

428/2011

Framtidens Bållebo
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten 2011-11-16 § 196,
2011-12-14 § 223, 2012-03-14 § 33 samt 2012-06-14 § 88.
Fastigheten anpassas för verksamheterna som bedrivs av Landstinget
Gävleborg, hemsjukvården, hemtjänsten, projektet SNAC,
familjecentralen och dagligverksamheten.
Föreligger tjänsteutlåtande från handläggare Thord Wannberg daterat
2012-08-07:
Nordanstigs kommun förvärvade byggnaden Högen 11:8 april 2011.
Under hösten 2011 gjorde lanstinget, primärvården en framställan att
genom ombyggnad minska förhyrda ytor från drygt 1000 kvm till c:a
500 kvm. Ombyggnaden avses genomföras och finansieras av
Nordanstigs kommun. Kapitalkostnaden för ombyggnaden och övriga
hyreskostnader justeras i nytt hyresavtal på 10 år.
Samtidigt påbörjade äldreomsorgen en utredning om framtida nyttjande
av tillkommande ytor i rubr byggnad.
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I arbetsgruppen har Monika Sundin, primärvården, Karin Bohlin och
Thord Wannberg deltagit med konsultativt stöd från WSP, Erik
Persson.
Ärendet har delredovisats i OL nämnden vid två tillfällen.
Senaste (slutligt) förslag framgår av muntlig redovisning 15/8.
Med hänvisning till ovanstående föreslår arbetsgruppen att
-

förslag till ombyggnad godkännes

-

avtal skrivs med Landstinget primärvården

-

projektering upphandlas och påbörjas

-

framställan till kommunstyrelsen om finansiering av projektering och
ombyggnad genomförs

-

Redovisad tidsplan fastställes

Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsens au 2012-08-02
§ 102 med förslag till kommunstyrelsen att besluta:
1. Uppdra till förvaltningen att upprätta avtal med landstinget om
investeringarna i Bållebo för att anpassa lokalerna enligt deras
önskemål.
2. Bevilja 1,5 mkr för upphandling av projektering för
ombyggnationen.

ÄRENDE 21
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt kap 8a § 2 st föräldrabalken. SEKRETESSÄRENDE
Gällande:
xxxxxxx
Vårdnadshavare:
xxxxxxx
Förslag till beslut:
Att enligt kap 8 § föräldrabalken väcka talan hos tingsrätten i Hudiksvall
om överflyttning av vårdnaden om personen enligt ovan från
vårdnadshavaren xxxxxx till särskilt förordnad vårdnadshavare. Detta
med anledning av att vårdnadshavaren är varaktigt förhindrad att utöva
vårdnaden.
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Som särskilt förordnad vårdnadshavare föreslås xxxxxxx.
Till dess slutligt beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare föreligger
föreslås att nämnden yrkar att tingsrätten interimistiskt förordnad
xxxxxx som särskilt förordnad vårdnadshavare.

ÄRENDE 22
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt 6 kap 8a § föräldrabalken. SEKRETESSÄRENDE
Gällande:
xxxxxxx
Vårdnadshavare:
xxxxxxx
Bedömning:
Det bedöms som viktigt att personen får en vuxen som kan värna
hennes person och hälsa.
Den biologiska föräldern är positiv till vårdnadsöverflyttningen.
Förslag till beslut:
Att rätten enligt 6 kap 8a § föräldrabalken flyttar över vårdnaden till en
särskilt förordnad vårdnadshavare.
Tilltänkt särskilt förordnad vårdnadshavare är xxxxxxx.

