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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Petra Frelin Dahlgren (m).

ÄRENDE 2

115/2007

Ekonomirapport 2007-03

ÄRENDE 3

259/2006

Kostnadsreduceringar 2007
Efter att omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens budget antogs
hösten 2006 har förändringar på lokal och nationell nivå inneburit
ökade kostnader. Även några ökade intäkter har uppmärksammats.
Detta innebär att förvaltningen haft uppdraget (OA-nämndens beslut
2006-11-15 § 145) att presentera förslag till hur verksamheten skall
kunna sänka sina kostnader ytterligare för att klara 2007 års budget.
Beslutsunderlag
Socialchef Mats Collins tjänsteutlåtande daterat 2007-04-18.

ÄRENDE 4

55/2007

Besök av Länsstyrelserepresentanter
Länsstyrelsens representanter Ann-Kristin Carlsson/Hansen, Birgitta
Hänninen och Birgitta Jonsson närvarar och lämnar rapport ang tillsyn
inom hemtjänsten.

ÄRENDE 5
Internkontrollplan, uppföljning 2006
Ekonom Katarina Sjödin informerar nämnden.
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445/2007

IT-strategi
Bakgrund
Behovet av IT-stöd för omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen har
lyfts inom förvaltningen vid ett flertal tillfällen utan att det formats en
strategi för hur detta ska hanteras och utföras.
2005 äskade omsorgen medel för IT-stöd inom hälso och sjukvård för
dokumentationsstöd.
2006 äskade omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen medel för
utbyggnad av IT-baserat verksamhetsstöd.
2006 togs initiativ för att göra en djup inventering av behovet av IT-stöd
inom äldreomsorgens verksamheter och hur befintliga IT-stöd kunde
länkas samman. Konsulter från Ådata och Know-IT konsulterades för
att få en bild av kostnadsberäkning och möjligheter att utveckla Ådata
så att det blev det IT-stöd som verksamheterna behövde. Det blev allt
tydligare att även andra verksamheter inom förvaltningen stod med ett
behov av IT-stöd, handikappomsorg, biståndsbedömning och IFO.
Förvaltningen valde att istället för att göra en ”nödlösning” och köpa ITstöd till de olika verksamheterna göra en överblick av behovet och se
om det förvaltningsövergripande skulle vara möjligt att köpa ett IT-stöd
som kunde samköra data, för att effektivisera och hantera
förvaltningens uppdrag på ett mer tillförlitligt sätt.
Beslutsunderlag
Utredare Carina Nilssons utredning daterad 2007-03-23.

ÄRENDE 7

427/2004

Utredning om äldrepeng och alternativa driftsformer inom
omsorgsverksamheten
Anledning till utredningen
Utifrån beslut i OA-nämnden utreda förutsättningar för pensionärer att
få ökad valfrihet vid val av utförare av hemtjänst eller särskiltboende.
Utredningens syfte är att presentera förslag på tillvägagångssätt för att
möjliggöra alternativa utförare av äldreomsorg i Nordanstigs kommun.
Metod
Utredningen bygger på kontakt med
• Sveriges Kommuner och Landsting, samt KommunLex AB, som
är ett företag med inriktning på organisation och
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verksamhetsjuridik för kommuner, landsting, regioner och
statliga myndigheter.
Studiebesök Gävle, Mora och Falun

Bakgrund ärende
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet enligt
nedan:
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningens nämndsprotokoll:
2005
§ 55
§ 69
§114
2006

§ 18
§ 52
§137

2007

§ 20

Historik
Under inventeringsfasen tydliggjordes flera varianter av den enskildes
inflytande och valfrihet inom äldreomsorgen vad det gäller alternativ för
äldrepeng och alternativa driftsformer.
Studiebesöken gav enligt berörda bra input vad det gäller upphandling
och vikten av väl formulerade kriterier för ev. extern vårdgivare,
förtydligande av ev. vilken typ av alternativ driftsform och vilka kriterier
kommunen bör upprätta.
Övergången till en marknadsorienterad kommunal verksamhet där del
av tjänsteproduktionen utförs av företag och föreningar, innebär att
privaträttsliga regler får en större betydelse. Skillnader gentemot den
traditionella förvaltningsmodellen är stor och det är nödvändigt att se
över de juridiska aspekterna med stor omsorg.
I förarbetet bör kommunen reda ut vilka alternativa driftsformer som
kan bli aktuella att använda.
Beslutsunderlag
Utredare Carina Nilssons utredning daterad 2007-03-23.
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ÄRENDE 8
Ansökan om medel för förstudier av projekt för kommande Mål 2,
öka valfriheten inom äldreomsorgen
Bakgrund
I budgetpropositionen säger regeringen att den vill öka valfriheten inom
äldreomsorgen. En större valfrihet stärker individens möjligheter till
inflytande över den egna vardagen. Men för att valfriheten ska kunna
öka måste det finnas utförare att välja bland.
Nuläge
Förvaltningen ser nu över möjligheten att genomföra alternativa
driftsformer inom äldreomsorgen.
I vår kommun är tillgången på lämpliga entreprenörer starkt begränsad.
En av flera möjligheter är att uppmuntra kommunens egen personal att
”knoppa av” och starta egna företag genom vilket de skall bedriva
samma slags verksamhet som de tidigare utfört som anställda.
Beslutsunderlag
Ansökan om regionalpolitiska projektmedel: Projektplan, öka valfriheten
inom äldreomsorgen, daterat 2007-04-18.

ÄRENDE 9
Ansökan om medel för förstudier av projekt för kommande Mål 2,
gällande IT
Handlingar delas ut vid mötet.

ÄRENDE 10

161/2007

Föreningsbidrag 2007
Kompletterande handlingar har inkommit från samtliga 10 föreningar
som sökt bidrag 2007.
Beslutsunderlag
OA-nämndens beslut 2007-03-21 § 43.
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ÄRENDE 11
Detaljplan för del av Hassela Kyrkby 9:36, Övre Älvåsen i Hassela
Tjänsteutlåtande föreligger från socialchef Mats Collin, daterat
2007-04-11:
Uppdraget
Byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för del av
Hassela Kyrkby 9:36, Övre Älvåsen, Hassela. De har skickat ut
samrådshandlingar för samråd under tiden 30 mars till 27 april 2007.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till
byggnadsnämnden senast 27 april 2007.
Förvaltningen/nämnden har erhållit handlingarna för ev synpunkter.
Förslag
Förslaget till detaljplan innefattar inga åtgärder som bedöms ha effekt
på sociala förhållanden, eller annat som ligger inom omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Undertecknad föreslår att
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden nämnden meddelar
byggnadsnämnden att de inte har några synpunkter på förslaget till
detaljplan.
Förslag till beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
att meddela byggnadsnämnden att nämnden inte har några synpunkter
över förslaget till detaljplan för del av Hassela Kyrkby 9:36.

ÄRENDE 12
Nämndsmål 2008
Nämnden har den 8 respektive 19 mars haft måldiskussioner kring
nämnds- och fullmäktigemål för 2008.
Inom varje verksamhetsområde är ambitionen att nämnden skall
fastställa 4 mål, varav 2 föreslås antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
OA-nämndens beslut 2007-03-21 § 47.
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ÄRENDE 13
Utvärdering, Mård.
Ett underlag med kriterier för utvärdering av verksamheten på Mård ska
göras.

ÄRENDE 14
Remiss: Handikappolitiskt program för Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner
Tjänsteutlåtande föreligger från socialchef Mats Collin, daterat
2007-04-18:
Bakgrund
Under hösten 2006 tillsattes en gemensam arbetsgrupp av
handikappråden i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner för att
utarbeta ett handikappolitiskt program.
Arbetsgruppen har bestått av ledamöter från kommunstyrelsen,
kommunernas handikapporganisationer och handikappansvariga
tjänstemän. Dessa har tillsammans utformat programmets mål och tagit
fram det nu liggande förslaget.
Arbetet har samordnats av omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls
kommun. De önskar nu nämnders och bolags yttrande över förslaget till
handikappolitiskt program.
Resultat
Programmet består av två versioner en på lättläst och en vanlig.
Handikappråden i Hudiksvall och Nordanstig tog del av materialet vid
sammanträdet i december 2006. Därefter har arbetsgruppen träffats
och gjort smärre justeringar.
Vid sammanträdet med kommunala handikapprådet i Nordanstig 200704-12 redovisades handikappolitiska programmet för ledamöterna och
ingen hade något att erinra.
Förslag till beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen beslutar
att godkänna förslaget till handikappolitiskt program för Nordanstigs
och Hudiksvalls kommuner.
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51/2007

Rapporter
1. Medling för unga brottslingar (info: Mats Collin)
2. Info om drogsamordnarverksamheten (info: Dick Lindkvist)
3. Feriearbeten 2007 (info: Bente Sandström)
4. Rapport till länsstyrelsen enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § SoL, dnr 701-3650-07. Rapporteringen
avser ÄO och HO = 2 ärenden verkställda, som tidigare
inrapporterats som ej verkställda per 31 mars. Svar till
länsstyrelsen 2007-04-10. (Kommunens dnr: 55/2007) (info:
Lena Landin).
5. Rapport till länsstyrelsen enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § SoL, dnr 701-3650-07. Avser IFO = 3
ärenden ej verkställda per 31 mars. Svar till länsstyrelsen
2007-04-19. (Kommunens dnr: 55/2007)
6. Resultat ungdomsstudie/ansvarsfull alkoholservering i
Nordanstigs kommun.
7. Från Socialstyrelsen 2007-03-14: Hälso- och sjukvård vid
korttidsboenden för äldre.
8. Från Socialstyrelsen 2007-03-14: Korttidsboenden för äldre
granskade.
9. Från Socialstyrelsen 2007-04-17: Äldre – vård och omsorg år
2006.
10. Från Länsstyrelsen 2007-03-28, dnr: 701-4412-07: Tillsyn enligt
alkohollagen. Länsstyrelsen avser att under år 2007 genomföra
tillsyn i länets samtliga kommuner när det gäller handläggningen
av ärenden enligt alkohollagen.

ÄRENDE 16
Delegeringsbeslut
1. Avtal om arbetsmarknadspolitisk insats. Undertecknat av Bente
Sandström 2007-03-19.
2. Attestuppdrag gällande verksamhet 5120 OSA: Från socialchef
Mats Collin till Margit Lönnberg. Daterat 2007-03-20.
3. Attestuppdrag gällande verksamhet 7077 Bemanningsenheten:
Från socialchef Mats Colling till Susan Bokestig. Daterat 200703-29.
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4. Protokollsutdrag från myndighetsutskottet 2007-04-11 § 36:
Gällande extra färdtjänstresor (utomkommunresor) till
Hudiksvall-Sundsvall.

ÄRENDE 17
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2007-03-15 § 81:
Internkontrollplan 2007 för kommunstyrelsen.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2007-04-02 § 25:
Överenskommelse om fortsatt flyktingmottagande.
3. Protokoll från träff ang anhörigstöd 2007-03-14.
4. Protokoll från Arbetsmarknadsrådet Hudiksvall-Nordanstig 200701-15.
5. Protokoll från Arbetsmarknadsrådet Hudiksvall-Nordanstig 200703-19.
6. Cirkulär 07:06 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

ÄRENDE 18
Kurser/konferenser

