NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och lärandenämnden

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 30 januari 2013 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förvaltningschefen informerar

4.

Preliminärt nämndsbokslut 2012 för OL-nämnden

5.

OL-nämndsbudget 2013

182/2012

6.

Arbets- och delegationsordning för OL-nämnden.
BILAGA

56/2011

7.

Redovisning av genomförda internkontroller 2012.
BILAGA

8.

Återrapportering till Länsstyrelsen gällande medel 209/2011
beviljade för arbetet Våld i nära relationer 2011-12.

9.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013 (lokala
riktlinjer)

10.

Varuförsörjningsplan för Nordanstigs kommun.
BILAGA

11.

Redovisning av avslutade projekt: Det sociala
innehåller. BILAGA

12.

Svar till Socialstyrelsen gällande dnr: 9.254423/2012 (IFO:s ärende) SEKRETESS

13.

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun –
handlingsplan

14.

Utbildningssamverkan i Hälsingland. BILAGA

15.

Rapporter/information. BILAGOR

422/2012

16.

Delegeringsbeslut

17.

Delgivningar

18.

Kurser/konferenser

19.

Information och övriga ärenden

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

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-01-23

3 (11)

ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Emmeli Jonsson (C) eller Charlotte Klötz (FP)

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:

ÄRENDE 4
Preliminärt nämndsbokslut 2012 för OL-nämnden
Tf förvaltningschef Karin Bohlin redogör för den ekonomiska ställningen
för omsorgs- och lärandenämndens verksamhetsområden per 2012-12:
Sammandrag av programmen 16, 18, 27, 28, 32-36
Summa program OL nettokostnad (tkr):
Bokfört december 2011:
Bokfört december 2012:
Budget 2012:
Avvikelse:
Bokförda löner december 2011:
Bokförda löner december 2012:

264 023
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182/2012

OL-nämndsbudget 2013
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, 2012-09-05 § 116 och 2012-09-19 § 121 2012-10-17
§ 147, 2012-11-14 § 163, 2012-11-18 § 173 och 2012-12-11 § 179.
Nämndens beslut blev 2012-12-11 § 179
att anta budgetram 2013 = 265 218 tkr.
Åtgärdsförslag 2013 = - 4 950 tkr vilket bland annat innebär omställning
av Björkbacken = 1,9 miljoner (OBS! per helår när omställningen är
klar) samt minskad budget för gymnasieutbildningen (program 27) med
2 miljoner.

ÄRENDE 6

56/2011

Arbets- och delegationsordning för OL-nämnden 2013
Föreligger förslag daterat 2013-01-16 till revidering av OL-nämndens
arbets- och delegationsordning.

ÄRENDE 7
Redovisning av genomförda internkontroller 2012
Följande kontroller har genomförts under 2012 för OL-nämndens
verksamheter:
Försörjningsstöd
Kontaktpersoner
Familjehem
Delegationsordning
Hantering av brukares privata medel
Kontanta medel (kommunens kontantkassor)
Handkassor
Läkemedelshantering
Patientsäkerhetsarbete
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209/2011

Återrapportering till Länsstyrelsen gällande medel beviljade för
arbetet Våld i nära relationer 2011-12
Handlingar delas ut 30/1.

ÄRENDE 9
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013 (lokala riktlinjer)

ÄRENDE 10
Varuförsörjningsplan för Nordanstigs kommun
Föreligger förslag till varuförsörjningsplan från näringslivschef Anders
Nordén daterad november 2012.
Syfte
Syftet med varuförsörjningsplanen är att säkerställa en god
kommersiell service på landsbygden genom att identifiera vilka orter
och butiker som kan anses vara aktuella för att utföra hemkörnings/upphämtningsservice. Utvalda butiker kan dessutom erhålla
servicebidrag.
Det är angeläget att stödet motsvarar de kostnader handlaren har för
denna service. Kommunens ansvar för livsmedelsdistribution till
medborgarna ställer sig betydligt dyrare om andra lösningar måste
tillämpas.
Ersättningen till handlaren ska täcka mottagning av order, plockning av
varorna, utkörning och hemkörning. Ofta är det få kunder längs en
vägsträcka. För handlaren är det ofta mer en fråga om kundservice än
om full kostnadstäckning.
Handlaren kan på detta sätt bidra till ytterligare ett ben för t.ex.
föreningar på orten.
Mål för varuförsörjningsplan
 Den kommersiella servicen i Stocka, Ilsbo, Hassela, Harmånger och
Bergsjö skall fortsätta så länge som Länsstyrelsen kan betala
servicebidrag och/eller hemsändnings‐/upphämtningsbidrag till
butikerna.
 Hemsändnings‐/upphämtningsbidrag skall erbjudas butikerna
Kajutan i Stocka, Konsum Hassela, ICA Harmånger och
Bergsjöhallen.
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Projekt som syftar till utveckling av landsbygdshandel i kommunen
skall prioriteras.
Företrädare för butikerna i Stocka, Hassela, Harmånger och Bergsjö
skall årligen inbjudas till kommunen för överläggningar.

Förslag till ny ersättning till butik
Hemsändning/upphämtningsservice är ett billigt sätt för en
glesbygdskommun att upprätthålla en rimlig service. Betydligt billigare
än ett beviljat biståndsärende.
Ersättning för hemsändning/upphämtning bör höjas till 150 kr/sändning.
Av detta erhåller kommunen 75 kr från Länsstyrelsen. Kommunens
kostnad ökar med 37,50 kr/sändning.
-------------------------------------Föreligger även en skrivelse från Entreprenörskolan i Leksand daterad
2013-01-14 där man påtalar att Hassela IF erbjuder sig att sköta
varuhemsändningen från butik i lokal regi i stället för den kommunala
hemtjänsten. Detta med hjälp av hemsändningsbidraget på 50% från
Länsstyrelsen.
För att IF skakunna erbjuda tjänsten krävs att kommunen ökar
ersättningen till en nivå som motsvarar den verkliga kostnaden. Enligt
Tillväxtverkets norm kan ersättningen uppgå till 200 kr per tillfälle och
kund. Nämnas kan att Hudiksvalls kommun har höjt sin
hemsändningsersättning till 160 kr per tillfälle och kund. Kostnaden
finns redan i hemtjänsten men inget bidrag kan erhållas från
Länsstyrelsen så länge man själv är utförare.

ÄRENDE 11
Redovisning av avslutade projekt: Det sociala innehållet
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Kia Zacco daterat
januari 2013.
Det sociala innehållet:
Kommunen bedriver biståndsbedömd dagverksamhet, vilket innebär att
vissa personer blir beviljad social samvaro. Vi ville se om det fanns
möjlighet att dessa behov skulle kunna tillgodoses utan
biståndsbedömning. Fysisk aktivitet, mentala och sociala stimulerande
aktiviteter på fritiden för friska personer förebygger demenssjukdom
(Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010).
Efter inventering såg vi en möjlighet i att göra ett pilotområde där
projektledaren deltog mera aktivt med aktiviteterna och den praktiska
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planeringen. Projektledaren skickade ut information om vilka aktiviteter
som erbjöds på mötesplatsen till de äldre i närområdet. Det var
exempelvis gymnastik, sång och musik, högläsning och bingo. Man
bjöds även på fika. Ett arbetsschema för olika personer i
intresseföreningar och Röda korset gjordes upp och även frivilliga som
inte var knuten till någon förening eller organisation deltog i arbetet.
Möjligheter för de äldre personerna som bor i närområdet att delta i
aktiviteterna som erbjuds har varit positivt och vissa aktiviteter samlar
fler, exempelvis bingo.
Projekt Det sociala innehållet pågick under tiden 2011-12-01 tom
2012-06-30.
Den här mötesplatsen är lokaliserad inom ett särskilt boende och de
aktiviteter som erbjuds i dag efter projekttiden är först och främst
riktade till de personer som bor där men boende i närområdet är alltid
välkomna att delta. (se verksamhetschef Kia Zaccos tjänsteutlåtande).

ÄRENDE 12
Svar till Socialstyrelsen gällande dnr: 9.2-54423/2012 (IFO:s
ärende). SEKRETESS
Begäran från Socialstyrelsen 2012-12-10, dnr: 9.2-54423/2012
Begäran om yttrande/handlingar m.m.
Till Socialstyrelsen har den 12 oktober 2012 kommit klagomål/anmälan
från xxxxxxxx ang nämndens handläggning i ärende gällande hennes
dotter.
Enligt 13 kap 5 § SoL begär Socialstyrelsen följande:
- nämndens yttrande över anmälan.
Dessutom begär Socialstyrelsen svar på följande frågor:
- har nämnden fått ansökan om kontaktperson och i sådant fall, hur har
nämnden handlagt ansökan.
Handlingarna ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den
31 januari 2013.

ÄRENDE 13

422/2012

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun – handlingsplan
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-12-13 § 250
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med beslut att uppdra till förvaltningen att upprätta en handlingsplan för
kommunens flyktingmottagande samt att rekommendera OL-nämnden
att avvakta mottagning i väntan på handlingsplanen.

ÄRENDE 14
Utbildningssamverkan i Hälsingland
Syfte:
Syftet är att skapa en gymnasie- och vuxenutbildning i landskapet som
är attraktiv för de studerande och stärker kommunernas
konkurrenskraft och ekonomi.
Genomförande:
För ändamålet bildas ett gemensamt kommunalförbund, Hälsinglands
utbildningsförbund, mellan Hälsinglands kommuner.
Mål:
Målet är att samarbetet mellan Hälsinglands kommuner utvecklas inom
verksamhetsområdena och att kommunerna tillsammans når bättre
resultat än vad var och en gör för sig.
Förslag till beslut:
Föreslå kommunstyrelsen
Tidsplan:
17/1 styrgruppen för HälsingeUtbildning ek.förening
30/1 OL-nämnd
7/3 kommunstyrelsen
25/3 kommunfullmäktige
27/3 Hälsingerådet

ÄRENDE 15
Rapporter/information
1. Beslut från Skolinspektionen daterat 2012-1221 dnr: 371-2011:6164:
Återkallande av godkännande för nationella program vid den fristående
gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvalls kommun.
2. Arbetslöshetsstatistik för november och december 2012.
3. Ungdomssamordnare Patrik Thorson kl. 13:00-13:15 ang
fadderpolitiker.
4. Från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser nr 11/2012: Vad tycker de
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äldre om äldreomsorgen?
5. Från Socialstyrelsen 2012-12-12 dnr: 6.2.3-30814/2012:
Prestationsersättning för att utforma lokala värdighetsgarantier 2012.
BESLUT: Nordanstigs kommun tilldelas 118 356 kr.
6. Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde
2012-12-10 §§ 21-28.
7. Info Kia Zacco: uppbyggnad av demensavdelning, Lyktan på
Sörgården i Bergsjö.
8. Kvalitetsuppföljning 2012: en granskning av hemtjänstutförare i
Nordanstig (rapport från Margareta Sjögren). BILAGA
9. Nya schabloniserade ersättningsbelopp för 2013 (från Bente
Sandström). BILAGA
10. Statistik från Brottsofferjouren i Hudiksvall/Nordanstig för tiden 1/7
– 31/12 2012 = 66 ärenden.
11. Kvartalsrapport 201204 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut enligt SoL äldreomsorg, SoL omsorger om personer med
funktionsnedsättning och LSS omsorger om personer med
funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL äldreomsorg = 2 ärenden gällande ansökan om
permanent bostad (SÄBO). OBS! Beslutet delges KF!
12. Från SKL: Cirkulär 13:2 Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och
bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12).
13. Statistik: Ekonomiskt bistånd åren 2009-2012.
14. Från politiken.se 17 januari: Mer kvar av socialbidraget – det
utlovar regeringen åt ungdomar i familjer som jobbar extra och som
lever i hushåll med så kallat ekonomiskt bistånd. Även vuxna som
arbetar ska kunna behålla mer av lönen utan att socialbidraget
reduceras. Förslaget finns i en remiss som nu ska gå till lagrådet innan
den presenteras för riksdagen. Enligt förslaget ska barn och ungdomar
som bor hemma få tjäna ett helt prisbasbelopp (44 500 kr) utan att det
minskar storleken på familjens socialbidrag.
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ÄRENDE 16
Delegeringsbeslut
1. Överenskommelse med Hudiksvalls kommun gällande medling och
ungdomstjänst i Hudiksvall 2013. Kostnad: 124 tkr. Undertecknat av tf
förvaltningschef Karin Bohlin 2012-12-17.
2. Samarbetsavtal med Hudiksvalls kommun för tjänsteutövning enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel tiden 2013-02-01 – 2014-01-31. Summa årskostnad: 397
tkr.
Undertecknat av tf förvaltningschef Karin Bohlin 2012-12-17.
3. Myndighetsutskottets protokoll från 2012-12-19 §§ 146-153.
4. Myndighetsutskottets protokoll från 2013-01-16 §§ 1-15.
5. Beslutsattestanter 2013. Undertecknat av tf förvaltningschef Karin
Bohlin 2013-01-21.

ÄRENDE 17
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från KS 2012-11-29 § 237: Budget 2013 för
Nordanstigs kommun, verksamhetsplan 2014-15: BESLUT: Uppdra till
KS, OL och UK att utarbeta förslag på strukturella förändringar.
2. Protokollsutdrag från KF 2012-12-17 § 101: Budget 2013 för
Nordanstigs kommun, verksamhetsplan 2014-15 = OL-nämndens
nettokostnader 2013 265 2128 tkr inkl. kapitalkostnader för år 2013.
Ändrade taxor: Höja avgiften för korttidsplats inom LSS till 110 kr/dygn
from 2013-01-01. Sänka taxa för tillsyn av serveringstillstånd till 500
kr/datum gällande fler datum på samma blankett from 2013-01-01.
Avgiften för besök av distrikts-sköterskor, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter inkl. hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för
år 2013 fastställs till 300 kr i fast månadsavgift för varje påbörjad
månad. Det innebär maximalt 3 600 kr per år i avgift.
3. Protokollsutdrag från KF 2012-12-17 § 102: Förslag till ny
organisation för Nordanstigs kommun.
4. Protokollsutdrag från KS 2012-12-13 § 248: Fördelning
investeringsbudget 2012, Framtidens Bållebo.

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och lärandenämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-01-23

11 (11)

5. Protokollsutdrag från KS 2012-12-13 § 250: Flyktingmottagande i
Nordanstigs kommun. BESLUT: Uppdra till förvaltningen att upprätta
en handlingsplan för kommunens flyktingmottagande. Rekommendera
OL-nämnden att avvakta mottagning i väntan på handlingsplanen.
6. Protokollsutdrag från UK 2012-12-10 § 168: Familjecentral.
BESLUT: Medverka i familjecentral i Bergsjö. Uppdra till förvaltningen
att undersöka möjligheten att även medverka i familjecentral i
Harmånger.
7. Protokollsutdrag från KF 2012-12-17 § 107: Riktlinjer för intraprenad.
8. Protokollsutdrag från KF 2012-12-17 § 109: Delgivning av ej
verkställda beslut enligt SoL.

ÄRENDE 18
Kurser/konferenser

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.

