NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 16 november 2011 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Framtidens Bållebo. Info kl. 09:00

5.

Ekonomirapport 2011-10. BILAGA kommer senare 89/2011

6.

Budget 2012 och nämndsmål 2012. BILAGA
kommer senare

7.

Investeringsbehov/äskanden 2012

8.

Synpunkter från leverantörerna av hemtjänst inom
LOV. BILAGA

9.

Uppföljning, ledning, styrning IFO (OL § 177/2011) 610/2010

10.

Samverkansavtal beroendemottagning HudiksvallNordanstig. BILAGA

11.

Överenskommelse om flyktingmottagande med
Länsstyrelsen (OL § 183/2011). BILAGA

12.

Remiss: Samråd handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor. BILAGA

13.

Parboende för äldre

14.

Val av arbetsgrupp, hemsjukvård

15.

Rapporter/information

16.

Delegeringsbeslut

288/2011

17.

Delgivningar

18.

Kurser/konferenser

19.

Information och övriga ärenden

20.

Ungdomspolitiskt handlingsprogram. BILAGA

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.
Åke Bertils (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: 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. Familjecentral i Bergsjö.
2. Uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheten för politiker
att besöka kommunens institutioner. (från OL 2011-10-13
§ 192).

ÄRENDE 4
Framtidens Bållebo
På uppdrag av verksamhetschef Kia Zacco har en referensgrupp
bildats för att fundera och komma med förslag angående Bållebohuset.
Frågeställningar:
- Hur kan vi använda lokalerna?
- Vilka verksamheter inom vård och omsorg ska finnas där?
- Antal vårdplatser, vilka vårdformer?
Margareta Åström och Sanna Bertils informerar vid nämndens möte
2011-11-16 kl. 09:00.
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89/2011

Ekonomirapport 2011-10
Tf förvaltningschef Karin Bohlin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2011-10:
Sammandrag av programmen 8, 9, 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr) exkl. projekt och
invandrarenheten:
Bokfört oktober 2010:
Bokfört oktober 2011:
Budget 2011:

274 610

Avvikelse budget:
Information gällande nämndens politiska verksamhet per 2011-10:
Redovisat oktober 2011
83,3%)

530 tkr (förbrukat 85%. Riktpunkt

Budget 2011:

623 tkr

ÄRENDE 6

288/2011

Budget 2012 och nämndsmål 2012
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten 2011-09-14 § 154
samt 2011-10-13 § 183.
Vid budgetutskottets möte 13 september framkom att OL-nämnden får
ett sparkrav i nuvarande budgetramförslag, på 3 miljoner kronor i 2012
års budget.

ÄRENDE 7
Investeringsbehov/äskanden 2012
Redovisas på sammanträdet.
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ÄRENDE 8
Synpunkter från leverantörerna av hemtjänst inom LOV
Skrivelse daterad 2011-10-07 har inkommit gällande sänkningen av
timersättningen med 15 kronor, från de tre privata företagen Mitt Liv
Omsorgsspecialisten, Corab samt Addera Omsorg som startat
verksamhet inom hemtjänsten på uppdrag av Nordanstigs kommun.
Företagen motsätter sig sänkningen och föreslår i stället:
-

Att larmansvaret snarast fördelas på varje leverantör som tar
ansvar för sina egna kunder som har trygghetslarm.

-

Att detta kompenseras med samma ersättningsnivå som
kommunen idag har för att hantera samtliga larm.

-

Att valblanketten görs om så att alla leverantörer står med
namn, i stället för att det ska skrivas på en tom rad.

-

Att våra logotyper får finnas med på blanketter och på
kommunens hemsida.

-

Att Nordanstigs kommun snarast överväger att alternera mellan
utförarna när det gäller ickevalsalternativ.

-

Att Nordanstigs kommun snarast överväger möjligheten att
erbjuda leverantörerna chansen att välja geografiska områden.

ÄRENDE 9

610/2010

Uppföljning, ledning, styrning IFO
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten enligt § 26/2011 och
§ 66/2011, information vid myndighetsutskottets möte 2011-06-01 samt
vid OL-nämnderna 2011-05-18 § 99, 2011-06-15 § 128, 2011-08-17 §
143 samt 2011-10-13 § 177.
Konsult från PWC kommer att träffa både politiker och personal under
vecka 45.

ÄRENDE 10
Samverkansavtal beroendemottagning Hudiksvall-Nordanstig
Föreligger förslag till samverkansavtal gällande beroendemottagning
Hudiksvall-Nordanstig mellan Nordanstigs- och Hudiksvalls kommuner
och Division Primärvård inom Landstinget Gävleborg.
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Avtalet gäller under perioden 2011-11-01 – 2012-12-31.
Målsättning: Beroendemottagningen i Hudiksvall/Nordanstig ska utgöra
den första länken i en lokal vårdkedja. Detta genom att erbjuda
kommunernas innevånare tidig hjälp för riskbruk/missbruk eller
beroenderelaterade problem.

ÄRENDE 11
Överenskommelse om flyktingmottagande med Länsstyrelsen
Kommunen har tidigare tecknat avtal med Migrationsverket.
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möte 2011-09-14 § 163 samt
2011-10-13 § 183.
Nordanstig har till och med juli 2011 tagit emot 26 flyktingar av, enligt
avtalet, 34 st.
Inför 2012 ska en ny överenskommelse med Länsstyrelsen tecknas.
Inför nämndens sammanträde 2011-11-16 föreligger tjänsteutlåtande
från verksamhetschef Ronny Spångberg daterat 2011-11-08:
Bakgrund
Nordanstigs kommun har under några år haft ett avtal med
migrationsverket om att ta emot 34 flyktingar per år.
Sedan 2010 har vi också ett avtal om att tillhandahålla 10 platser för
ensamkommande flyktingbarn, varav tre skall vara asylplatser.
Från och med 2012-01-01 skall kommunen skriva avtal om
flyktingmottagande med Länsstyrelsen.
I det avtalsförslag som föreligger föreslår Länsstyrelsen att Nordanstig
skall åtaga sig att årligen ta emot mellan 25 och 35 nyanlända varav
cirka 10-15 beräknas bosätta sig på egen hand och mellan 15-20
anvisas plats genom arbetsförmedlingen eller migrationsverket.
I den första gruppen inräknas exempelvis de ensamkommande
flyktingbarn som får permanent uppehållstillstånd, oavsett ålder.
Av de barn vi tagit emot har hittills alla utom två fått sitt
uppehållstillstånd.
Det är rimligt att anta att det årligen i vart fall är fem barn som kommer
att tillhöra denna grupp vilket enligt mitt sätt att se det innebär att det
nya avtalet i praktiken innebär ett tydligt minskat mottagande i
jämförelse med det tidigare avtalet.
OL-nämnden föreslås besluta:
att upphäva nämndens tidigare beslut enligt § 183 OL 2011-10-13.
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att fatta beslut om att acceptera Länsstyrelsens föreliggande förslag till
överenskommelse om mottagande av 25-35 flyktingar och andra
skyddsbehövande.

ÄRENDE 12
Remiss: Samråd handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor
Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska en kommun ha
handlingsprogram som beskriver målen för kommunens förebyggande
verksamhet samt ett program för räddningsinsats.
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring räddningstjänst och säkerhetsfrågor i en gemensam organisation, Norrhälsinge
Räddningstjänst.
Kommunerna har därför valt ett gemensamt program för förebyggande
arbete och räddningstjänst.
I enlighet med lagstiftningen ska samråd ske med myndigheter som
kan ha väsentligt intresse i saken.
Remissvar senast 21 november till Norrhälsinge Räddningstjänst.

ÄRENDE 13

145/2010

Parboende för äldre
Bakgrund:
Ärendet tidigare behandlat i nämnden 2010-06-23 § 94 samt
2010-08-25 § 112.
Charlotte Klötz (FP) har lämnat en motion där hon föreslår att
fullmäktige inför en parboendegaranti för behövande äldre i
Nordanstigs kommun. Vidare föreslås att OL-nämnden får i uppgift att
ställa i ordning ett eller två rum lämpade för parboende på varje särskilt
boende i kommunen.
Nämnden har svarat 2010-08-25 § 112 att möjlighet redan finns för de
som önskar flytta in gemensamt på särskilt boende. Detta under
förutsättning att båda i en biståndsbedömning är beviljade insatsen
särskilt boende enligt Socialtjänstlagen.
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Om några vill bo tillsammans där bara en har en biståndbedömd insats,
bör detta endast ske under förutsättning att överenskommelse om
avstående från besittningsskydd träffats och godkänts av
hyresnämnden.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-06 § 83 togs beslut att
återremittera ärendet för utredning vilka möjligheter som finns att
reglera ett eventuellt parboende.
(Ledamot Charlotte Klötz (FP) fråga från OL-nämnden 2011-10-13).

ÄRENDE 14
Val av arbetsgrupp, hemsjukvård

ÄRENDE 15
Rapporter/information
1. ÄO-dagar i Älvsjö 18-19/10 (info: Åke Bertils (S) med flera.
2. LOV-ersättningen: ska larmet ingå i de externa utförarnas
ersättning? Är det tekniskt möjligt?
3. Uppföljning/redovisning av flyktingmottagandet i kommunen
(från OL 13/10 § 183).
4. Rökfri DUO 31/10 i Bergsjö (info: Åke Bertils (S) och Anders
Engström (S).
5. Kvartalsrapport 2011/03 till Socialstyrelsen:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL ÄO (äldreomsorg) = 1 ärende gällande
permanent bostad.
Svar: Nej inom SoL OF = omsorger om personer med
funktionsnedsättning.
Svar: Nej inom LSS OF = omsorger om personer med
funktionsnedsättning.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts
inom 3 månader från datum för avbrott?
Svar: Nej inom SoL ÄO (äldreomsorg)
Svar: Nej inom SoL OF = omsorg om personer med
funktionshinder enligt SoL.
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Svar: Nej inom LSS OF = omsorger om personer med
funktionsnedsättning.
6. Besök/information av representanter från Samhall kl. 13:00.
7. Höjning av färdtjänsttaxa: Enligt vad som står i beslut om
Länsgemensam färdtjänsttaxa ska indexuppräkning ske på
samma sätt som i de nya trafikavtal som tecknats. Uppräkning
av egenavgiften och avgift för chaufförservice ska ske årligen.
Indexuppräkning, i enlighet med nuvarande trafikavtal, sker
kvartalsvis med start i juli 2011. 2012-01-02 sker första
förändringen av färdtjänstavgiften och taxeförändringar kommer
att ske i januari varje år. (info: Gun Johansson kl. 15:00).
8. Från Länsstyrelsen 2011-10-21: Tillsynsbesök inom alkohol- och
tobaksområdet 2011-11-09 (Länsstyrelsens dnr: 705-6065-11) +
tillsynsbeslut från 2010-11-10 med dnr: 705-5035-10 gällande
tillsyn enligt alkohollagen 8 kap 1 §.
9. Inspektionsmeddelande/resultat från Arbetsmiljöverket daterat
2011-10-21 (INF 2011/30026) efter inspektion på socialkontoret
2011-09-29.
10. Kommunal social beredskap (info: Åke Bertils (S).
11. Rapport angående fel på brandlarm på Hagängsgården.
12. Skrivelse gällande kapitalförstöring – att stänga Fröstuna skola,
från Margareta Wedin-Rosén daterad 2011-11-04.
13. Protokoll från Central samverkansgrupp från 2011-11-04.
14. Protokoll från facklig nämndsamverkan från 2011-11-08.

ÄRENDE 16
Delegeringsbeslut
1. Bokföringsmässig nedskrivning av osäkra fordringar gällande
hemtjänst med 124 130:40 kr.
Undertecknat av ekonomichef Margareta Tamm Persson
2011-10-17.

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2011-11-09

10 (11)

2. Samarbetsavtal för tjänsteutövning enligt alkohollagen,
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel med Hudiksvalls kommun.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2011-10-28.
3. Myndighetsutskottets protokoll från 2011-10-13 § 141.
4. Myndighetsutskottets protokoll från 2011-11-02 §§ 142-152.

ÄRENDE 17
Delgivningar

ÄRENDE 18
Kurser/konferenser
1. Från Socialdepartementet och SKL: Nu eller aldrig,
sammahållen vård och omsorg om sjuka äldre – ett gemensamt
uppdrag. 31 januari 2012 i Stockholm.

ÄRENDE 19
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.
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ÄRENDE 20
Ungdomspolitiskt handlingsprogram
Avsikten med handlingsprogrammet är att öka ungas delaktighet och
inflytande i samhället, minska ungas psykiska ohälsa, ge bättre
beslutsunderlag till beslutsfattare i kommunen och den egna
organisationen samt att fler ungdomar väljer Nordanstig nu och i
framtiden. (Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-06-27 § 54).
Ungdomssamordnaren lämnar några frågeställningar inför diskussion i
nämnden:
-

Att fånga upp idéer som nämnden har för genomförandet av
målen.

-

Att fånga upp intressen, som över tid kan utvecklas till ansvar för
mål eller delar av mål.

-

Att komma fram till vad vi tillsammans måste göra för att
underlätta genomförandet av de olika målen.

Ungdomssamordnare Patrik Thorson informerar vid nämndens möte
2011-11-16 kl. 14:00.

