NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 24 februari 2010 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Information från förvaltningschef

4.

Nämndsbokslut 2009 och avstämning av
nämndsmål 2009. BILAGA

Katarina
Jennie
Yvonne

5.

Nämndsbudget 2010 (OL § 4/2010).
(Bilaga kommer senare)

529/2009

6.

Introduktionsersättningsnivåer 2010

7.

Riktlinjer för feriearbeten 2010

8.

Kostnadsreducering, kommunens cafeterior
(OL § 5/2010)

21/2010

9.

Kravspecifikation för utförande av personlig
assistans (OL § 10/2010)

531/2009

10.

Lex Sarah – Lex Maria, Hagängsgården
(OL § 7/2010)

Ewa J
Kl. 14:00

11.

Arbets- och delegationsordning för OL-nämnden

12.

Rapporter/information

13.

Delegeringsbeslut

14.

Delgivningar

15.

Kurser/konferenser

Mats D
Ronny S

Verkshchefer
kl. 08:30

Ronny

LOV-proj.
Carina N

16.

Informationer och övriga ärenden

17.

Utvärdering av jourverksamhet, IFO
(OL § 113/2009)

18.

Inackorderingstillägg

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
Nämndsbokslut 2009 och avstämning av nämndsmål 2009

ÄRENDE 5

529/2009

Nämndsbudget 2010
Ärendet tidigare behandlat vid OL-nämnden § 4/2010 med beslut att
återremittera ärendet för textredigeringar i verksamhetskommentarerna.
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ÄRENDE 6
Introduktionsersättningsnivåer 2010
(Se OL § 21/2009 för föregående beslut i ärendet).
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
verksamhetschef Ronny Spångberg daterat 2010-02-15:
Prisbasbeloppet för 2010 sänktes med cirka 400 kronor vilket skulle
kunna få ett genomslag på introduktionsersättningsnivån som i så fall
skulle sänkas med en knapp procentenhet eller med cirka 70 kronor i
månaden för en vuxen.
Förslag till beslut
Att introduktionsersättningsnivån för 2010 lämnas oförändrad på
samma nivå som för 2009.

ÄRENDE 7
Riktlinjer för feriearbeten 2010
Föreligger tjänsteutlåtande från arbetsmarknads- och
invandraransvariga Bente Sandström daterat 2010-02-12:
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för arbetet med
feriearbete 2010.
De liggande budgetförutsättningarna (187 tkr) innebär ett antal platser
detta år om ca 40 st.
Nordanstigs kommun, äldreomsorgen, har avtal med Bromangymnasiet i Hudiksvall om feriearbetsplatser för omvårdnadsprogrammets studerande i åk 1.
Omsorgs- och arbetsmarknads-nämnden har tidigare haft intentionerna
att rikta en del feriearbetsplatser mot omsorgen. Detta i ett
rekryterande syfte då omvårdnadsprogrammet har haft få sökande och
man ser en framtida risk i personalrekryteringen till utbildade i
omvårdnadsarbetet.
2010 års platser föreslår vi återigen främst riktas mot omsorgen och
fördelas mellan de tre årskullarna. Åk 8 som har intresse och avser att
söka OP, åk 9 som har sökt OP och de avtalade inom OP åk 1.
Nytt från 2009 är att vi erbjuder 2-3 platser till Sommarskola i regi av
Nordanstigs kommuns grundskola. Kommunen, grundskolan, söker
projektmedel från skolverket för att bedriva sommarskola för ett antal
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elever. Ansökningstiden för detta ligger senare i vår men
förhoppningarna är stora att de får medel även i år.
Socialtjänsten har årligen ett antal ungdomar placerade i familjehem
som har behov av feriearbete. I de fall feriearbete inte löser sig på
annat sätt för de placerade ungdomarna så administreras de genom
Nordanstigs kommun. Ca 8 platser är bedömningen.
Ansökan och i övrigt enligt dessa riktlinjer.
Förslag för riktlinjer 2009:









Feriearbetet omfattar 75 timmar, normaltid är tre veckor, fem
timmar om dagen, måndag till fredag.
Arbetet utförs om möjligt under en sammanhållen period under
sommaren.
Platserna erbjuds de som fyllt 15 år men ej 18 år samt går ut åk
8, 9 och åk 1 på gymnasiets omvårdnadsprogram enligt avtal.
Platserna riktar sig till de som avser att söka
omvårdnadsprogrammet i sitt kommande gymnasieval.
I det fall sökande ungdomar är fler än erbjudna platser
prioriteras de som ej haft feriearbete föregående år och därefter
lottning.
I samarbete med IFO bereds plats inom ramen av befintliga
platser utöver ovanstående riktlinjer för ett mindre antal
ungdomar som är i särskilt behov. Ca 8 platser.
Att i samarbete med hemtjänsten och räddningstjänsten
genomföra förebyggande besök hos äldre i egna hem med hjälp
av 8 ungdomar. ”Brandvarnarprojektet”.
Att erbjuda platser till hjälp med sommarskola i samarbete med
Nordanstigs kommuns grundskola. 2-3 platser under
förutsättning att kommunen erhåller pengar från Skolverket till
verksamheten.

Förslag till beslut
Att fastställa ovanstående riktlinjer för feriearbeten 2010

ÄRENDE 8

21/2010

Kostnadsreducering, kommunens cafeterior
Ärendet tidigare behandlat i OL-nämnden 2010-01-27 § 5 med beslut
att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till upphandling
för externt utförande.
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Kostnadsreduceringen avser Fikerian i kommunhuset och Komvux
Cafeteria.
Uppdraget
Förvaltningen har i budgetarbete inför 2010 fått politiskt uppdrag att dra
ned kostnaderna med sammanlagt ca 300 tkr inom de två cafeteriorna
på kommunhuset och komvux.
Slutsatser
Förslaget kommer att få märkbara konsekvenser för komvux och IVelever, besökare och personal i kommunhuset samt förtroendevalda
vid sammanträden.
Full kostnadsreduceringseffekt på 300 tkr för innevarande år 2010 kan
bli svårt att uppnå.

ÄRENDE 9

531/2009

Kravspecifikation för utförande av personlig assistans
Ärendet har tidigare behandlats vid nämndens möten enligt
§ 141/2009, § 159/2009 samt § 10/2010 med beslut att uppdra till
förvaltningen att färdigställa kravspecifikationen.
Bakgrund
Under beredningsarbetet med budget 2010 aktualiserades i
förvaltningen frågan om att lägga ut den del av personlig assistans som
idag utförs av kommunen på privat anordnare.
Budget 2010 förutsätter att kostnaderna för personlig assistans sänks
med 3 000 tkr.
Sammanfattning
Den pågående utredningen indikerar att kostnaderna för utförande av
personlig assistans bör kunna sänkas genom att överlåta utförandet på
privat aktör. Detta bör ske genom upphandling.
I nuläget oklart om kostnaden kommer att kunna sänkas med 3 000 tkr
redan under budgetåret 2010.
Kommunfullmäktige tog beslut 14 december 2009 att den personliga
assistans som idag utförs av kommunen skall läggas ut på privata
utförare.
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ÄRENDE 10
Lex Sarah – Lex Maria, Hagängsgården
Ärendet tidigare behandlat vid OL-nämndens möte 2009-12-16 § 171
och 2010-01-27 § 7 med beslut att avvakta fortsatt utredning gällande
Lex Maria.
Anledning till utredning:
Anmälan har föranlett verksamhetschef Eva Gottvall-Bruno att inleda
utredning om misstanke om missförhållanden som anges i 14 kap § 2
SoL (Lex Sarah). Utredning daterad 2009-11-30.
Bakgrund:
Anmälan inkom till förvaltningen den 16 november 2009 från en
anhörig till en tidigare boende i särskilt boende gällande misstänkta
brister i omvårdnaden.

ÄRENDE 11
Arbets- och delegationsordning för OL-nämnden
Revidering:
Tillägg i tidigare antagen delegationsordning.

ÄRENDE 12
Rapporter/information
1. NRC = Nordanstigs resurscentrum, nulägesrapport (info: Ronny
Spångberg).
2. Internbudget 2010.
3. Transportorganisationen (info: Mats Dahl).
4. Statistik omvårdnadsboende för januari 2010.
5. SNAC, Anders Wimo: information 14 april 13:00.
6. Arbetslöshetsstatistik januari 2010 för Gävleborgs län.
7. 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
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den lämnas till Länsstyrelsen. Delrapport ska lämnas till
Länsstyrelsen senast 31 mars 2010.
8. Info från trafikgruppens möte 2010-02-08
(info: Sven-Åke Eriksson (C).
9. Beslut från Skolverket daterat 2010-01-29, dnr: 37-2009:189:
Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.
10. Statistik från Brottsofferjouren BOJ för Nordanstig tiden
1/8-31/12 2009 = 34 ärenden.
11. Träff med representanter från Migrationsverket 18 februari.
12. 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
13. 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.
14. Träff med Lärande- och kulturnämnden i Hudiksvall tisdag
2 mars kl. 10:00 – 12:00 ang gymnasiefrågor.
15. Möjlighet för biltvätt på brandstationen i Jättendal
(info: Mats Collin) Från OL-nämnden § 17/2010.
16. Ritningar och upphandlingsunderlag gällande carportar
(info: Mats Collin) Från OL-nämnden § 17/2010.
17. Ändring av OL-nämndens sammanträdesdag i april
(från ons 28/4 till mån 26/4????)
18. LOV-projekt och LOV-dag samt samarbete med hemtjänsten.
(info: Peter Dons Möller, Katarina Lindberg, Margareta Åström,
Monica Högdahl, Maivor Forsberg kl. 13:15).
19. Projektansökan ”Entreprenörskap inom offentlig sektor”
(info: Carina Nilsson kl. 15:00).

ÄRENDE 13
Delegeringsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll från 2010-01-28 § 16.
2. Myndighetsutskottets protokoll från 2010-02-10 § 17-32.
3. Beslutsattestanter för 2010.
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4. Projektöverenskommelse med arbetsförmedlingen avseende
programmet ”Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning” för
tiden 2010-01-26-2010-12-31. Undertecknat av Bente
Sandström 2010-02-01.
5. Överenskommelse med arbetsförmedlingen om platser för
arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Undertecknat av Ronny Spångberg 2010-01-22.
6. Överenskommelse med arbetsförmedlingen om platser för
aktiviteten förstärkt arbetsträning inom jobb- och
utvecklingsgarantin.
Undertecknat av Ronny Spångberg 2010-01-22.
7. Överenskommelse med arbetsförmedlingen om platser för
aktiviteten studie- och yrkesvägledning inom jobbgaranti för
ungdomar. Undertecknat av Ronny Spångberg 2010-01-22.
8. Lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen om sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.
Undertecknat av Ronny Spångberg 2010-01-22.

ÄRENDE 14
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2010-01-28 § 8:
Fördelning av investeringsbudget 2010. Beslut: tilldela OLnämnden 2 520 tkr samt 500 tkr för reinvesteringar.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-02-15 § ??
Införande av lagen om valfrihet inom hemtjänsten.
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2010-01-28 § 15
gällande projektansökan Alternativa driftsformer Gävleborg:
Beslut: Bevilja projektet 100 tkr per år i 3 år. Bidraget för 2010
finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser
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ÄRENDE 16
Informationer 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
Utvärdering av jourverksamhet, IFO
Beslut i OL-nämnden 2009-09-23 § 113 att inrätta social beredskap
fredagar och lördagar kl. 19:00-07:00.

ÄRENDE 18
Inackorderingstillägg
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef Mats Collin och
verksamhetschef Ronny Spångberg daterat 2010-02-15:
Prisbasbeloppet för 2010 sänktes med cirka 400 kronor vilket skulle
kunna få ett genomslag på inackorderingstilläggets storlek. Sänkning
skulle bli cirka 10 kronor per månad.
Förslag till beslut
Att inackorderingstillägget lämnas oförändrat på samma nivå som
under 2009.

