NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 13 juni 2007 kl. 10:30 OBS! klockslaget.
(Utskottet har sammanträde 13/6 08:00-10:30)

1.

Val av justerare

2.

Ekonomirapport 2007-05. Delas ut vid mötet.

115/2007

3.

Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken.
OA § 75/2007.

69/2007

4.

Handledning för IFO hösten 2007

259/2006

5.

Rutiner för handläggning av ärenden enligt LSS.
BILAGA

6.

HVB-hemmet Framtiden i Bergsjö

7.

IT-strategi

445/2006

8.

Utredning om äldrepeng och alternativa
driftsformer inom omsorgsverksamheten.
OA § 80/2007

427/2007

9.

Arbetsbilar/leasingbilar. OA § 82/2007

10.

Nämndsmål 2008. OA § 83/2007

11.

Budget 2008

12.

Motion från vänsterpartiet angående öppna
sammanträden. BILAGA

Bente S
Kl.
10:45
Olle A
kl.
11:00
Lena L
Eva GB
kl.
13:00
Olle A
kl.
11:00
Carina
N kl.
14:00
Carina
N kl.
14:00
Olle A
kl.
11:00

267/2007
Mats C

13.

Omvårdnadsstipendium 2007

14.

Rapporter/information

15.

Delegeringsbeslut

16.

Delgivningar

17.

Kurser/konferenser

51/2007

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Har du frågor kring handlingarna meddela Ulla Britt Hånell tfn:
0652 – 36 233 eller e-post: ulla-britt.hanell@nordanstig.se
Tänk på eventuella allergiker, använd inte parfym!
Sven-Åke Eriksson (c)
Ordförande

Berit B
kl.
14.45
Irena kl.
10:30
Gun J
kl.
15:00
Lena L
kl.
13:00
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Barbro Högström-Larsson (c)

ÄRENDE 2

115/2007

Ekonomirapport 2007-05
Rapporten delas ut vid mötet.

ÄRENDE 3

69/2007

Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har fått uppdrag från
kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-12-14 § 28 att presentera en
konsekvensanalys av de förändrade reglerna i arbetsmarknadspolitiken med förslag till åtgärder.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2007-01-24 att
uppdra till förvaltningen att ta fram konsekvensanalys med anledning
av de förändrade reglerna i arbetsmarknadspolitiken.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2007-05-23 § 75
att uppdra till förvaltningen att sammanställa information och statistik
från både individ- och familjeomsorgen och
arbetsmarknadsavdelningen inför nämndens sammanträde den 13 juni.

ÄRENDE 4
Handledning för IFO hösten 2007

259/2006
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ÄRENDE 5
Rutiner för handläggning av ärenden enligt LSS
Beslut i OA-nämnden 2007-02-21 § 32 Revisionsrapport ”Enhetlighet i
biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgen och individoch familjeomsorgen”

ÄRENDE 6
HVB-hemmet Framtiden i Bergsjö

ÄRENDE 7

445/2006

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. (Tidigare
utskickat).
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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2007-04-25 § 60
att förvaltningen fortsätter med utredningsuppdraget.

ÄRENDE 8

427/2007

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.
Beslutsunderlag
Utredare Carina Nilssons utredning daterad 2007-03-23.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2007-04-25 att
begära in eventuella synpunkter på utredningen daterad 2007-03-23
från kommunala pensionärsrådet och från partigrupperna i Nordanstig
inför nämndens möte 23 maj.
Till nämndens möte den 23 maj har två remissyttranden inkommit, dels
från socialdemokraterna (daterat 2007-05-22) och dels från folkpartiet
liberalerna i Nordanstig (daterat 2007-05-22).
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2007-05-23 § 80
att ärendet tas upp igen vid nämndens möte 13 juni 2007 så att
eventuellt fler politiska partier har möjlighet att inkomma med yttranden.

ÄRENDE 9
Arbetsbilar/leasingbilar
Kommunen har ett antal leasingbilar vilka står till förfogande för
personal och politiker vid tjänsteresor.
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen/individ- och familjeomsorg
har två ”egna” leasingbilar.
Behöver specialavtal med anställda revideras/skrivas om?
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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2007-05-23 § 82
att uppdra till förvaltningen att göra en inventering av leasingbilarna för
att bland annat få en kostnadsbild och en bättre samordning av
nyttjandet.

ÄRENDE 10

267/2007

Nämndsmål 2008
Nämnden har behandlat målen inför 2008 under våren, både för
förvaltningens del och för mål till kommunfullmäktige.
Behöver nämnden prioritera om några mål eller lägga till några?
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2007-05-23 § 83
att ta upp ärendet igen vid nämndens möte 13 juni.

ÄRENDE 11
Budget 2008

ÄRENDE 12
Motion från vänsterpartiet angående öppna sammanträden
Nämnden har fått uppdrag från kommunstyrelsens ledningskontor att
yttra sig över motion från vänsterpartiet i Nordanstig, gällande öppna
sammanträden för press och allmänhet, i kommunstyrelsen och i
nämnder.
Tidsplan: Bör vara klart senast 2007-09-10.

ÄRENDE 13
Omvårdnadsstipendium 2007
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51/2007

Rapporter/information
1. Rapport från invandrarenheten. (info: Irena Koszewska)
2. Carportbyggnation inom äldreomsorgen.
3. Hög snittkostnad/resa gällande färdtjänstresor i Nordanstig.
(info: Gun Johansson).
4. Enkät – LSS: Insatser till barn/ungdomar under 18 år med
neuropsykiatriska funktionshinder. (info: Lena Landin).
5. Statistik från biståndsenheten (info: Lena Landin).
6. Från Länsstyrelsen: Inbjudan till att ansöka om stimulansmedel
för bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk.
7. Från Länsstyrelsen: Stor variation på vad som ingår i maxtaxan
för äldre- och handikappomsorgen i länet.
8. Riksbyggens verksamhetsberättelse 2006.
9. Från Barnombudsmannen, årsrapport: Klara, färdiga, gå! Om de
yngsta medborgarna och deras rättigheter.
10. Från Regeringskansliet: Hemlöshet många ansikten mångas
ansvar – en strategi för att motverka hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden.

ÄRENDE 15
Delegeringsbeslut
1. Attestuppdrag gällande ansvarskod 74, äldreomsorg,
programpunkt 34: Från socialchef Mats Collin till Eva Gottvall
Bruno daterat 2007-06-04.
2. Attestuppdrag gällande ansvarskod 74 och 75, programpunkt 34
äldreomsorg och programpunkt 35 handikappomsorg: Från
socialchef Mats Collin till Kia Zacco daterat 2007-06-04.
3. Avtal om korttidsvistelse mellan Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner undertecknat av socialchef Mats Collin 2007-03-01.
4. Avtal nattpatrull Nordanstig undertecknat av socialchef Mats
Collin 2007-05-30.
5. Myndighetsutskottets protokoll 2007-05-23 § 66-72.
6. Myndighetsutskottets protokoll 2007-05-30 § 73-107.
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