NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 21 mars 2007 kl. 08:30
Klockan
1.

Val av justerare

2.

Verksamhetsinformation äldreomsorgen –
presentation av och med enhetscheferna inom ÄO

3.

Ekonomirapport 2007-02. BILAGA

4.

Omfördelning av budget, transportorganisation och
bemanning

Enhetschefer
08:30
Jennie
10:15
Jennie
10:40

5.

Färdtjänst: antal extraresor, utomkommunresor.
BILAGA (samma bilaga för ärendena 5 och 6)

Gun J
10:45

6.

Färdtjänst: definition av tätortsbegrepp. BILAGA

Gun J

7.

Föreningsbidrag 2007. BILAGA

8.

Bidragsansökan från Kvinnojouren Vändpunkten.
BILAGA

Mats C

9.

Aktualiseringskoder för barn och unga. BILAGA

Mats C

10.

Medling för unga brottslingar. BILAGA

Mats C

11.

Nämndsmål 2008

13:00

12.

Internkontrollplan 2007 för OA-nämnden. BILAGA

13.

Kvalitetskrav, kost för äldre

57/2005

14.

Rapporter/informationer

51/2007

Mats
14:00
B-M S
14:15
15:00

15.

Delegeringsbeslut

16.

Delgivningar

115/2007

17.

Kurser/konferenser

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Har du frågor/funderingar 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
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Kjell Flodin (s).

ÄRENDE 2
Verksamhetsinformation äldreomsorgen – presentation av och
med enhetscheferna inom ÄO

ÄRENDE 3

115/2007

Ekonomirapport 2007-02

ÄRENDE 4
Omfördelning av budget: transportorganisation och bemanning
Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef Mats Collin, daterat
2007-03-14:
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en
omorganisation som innebär att Transportorganisation och
Bemanningsenheten fr.o.m. 1/3 2007 tillhör programpunkt 32. Denna
omorganisation innebär att budgeterade medel måste omfördelas till
programpunkt 32.
Budget omfördelas från:
Programpunkt 31

Budget omfördelas till:
Programpunkt 32

Intäkter
Kostnader
Netto

-13 653 tkr
14 015 tkr
362 tkr

Intäkter
Kostnader
Netto

-13 653 tkr
14 015 tkr
362 tkr

Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår OA-nämnden att:
Fördela om 362 tkr netto från programpunkt 31 Stöd & Service OA till
programpunkt 32 Arbetsmarknad.
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ÄRENDE 5

Färdtjänst: antal extraresor, utomkommunresor
Föreligger tjänsteutlåtande från biståndshandläggare Gun Johansson,
daterat 2007-02-12:
Med anledning av Tillämpningsföreskrifter (tagna av Kf 2006-06-12) till
Lag ( SFS 1997:736) fr.o.m. 980427.
De som har färdtjänst i Nordanstigs kommun har enligt de nya
tillämpningsföreskrifterna möjlighet att ansöka om extra antal resor till
Hudiksvalls och Sundsvalls tätort s.k. utomkommunresor utöver de 20
enkelresor/år som ingår i färdtjänsttillståndet.
Frågan är om biståndshandläggaren som beslutar i ärende gällande
färdtjänst och riksfärdtjänst är den som ska besluta även dessa
ansökningar och i så fall hur stort antal resor får beviljas per år.
Eller ska ansökningarna beslutas av nämnden.
Förslag till beslut
att nämnden ger myndighetsutskottet delegation att besluta över resor
överstigande de 20 enkelresor/år s.k. utomkommunresor som ingår i
färdtjänstillståndet.

ÄRENDE 6
Färdtjänst: definition av tätortsbegrepp
Föreligger tjänsteutlåtande från biståndshandläggare Gun Johansson,
daterat 2007-02-12:
Med anledning av Tätortsbegreppet i Tillämpningsföreskrifter (tagna av
kf 2006 06 12) till Lag om Färdtjänst (SFS 1997:736) fr.o.m. 980427.
Bakgrund:
I Kommunens tillämpningsföreskrifter till Lag om färdtjänst står följande
i texten gällande Vart man får åka: ”inklusive 20 enkelresor / år till
Hudiksvalls och Sundsvalls tätorter”.
Detta har resulterat i viss förvirring av begreppet när taxibilar kör
resenärer till vissa adresser i Hudiksvall. Vart gränsen för tätort tar slut
(dit utomkommunresor får gå) och vart resor i länet tar vid. Det kan
bl.a. bero på hur taxichaufförer/beställning tolkar begreppet tätort när
de kör resenärer till Hudiksvall (utomkommunresor). Då kan ”tätort”
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vara ett vidare begrepp än vad våra politiker bestämt. Kan begreppet
”stadskärnan” passa bättre in i sammanhanget utomkommunresor.
X-trafiks tillämpning av begreppet tätort är tätortszon (se bil 2). Den
sträcker sig inom ett mycket stort område och kan resultera i att tätort
blir alldeles för stor gällande utomkommunresor inom färdtjänst.
Denna fråga kan ha betydelse för antalet kommande ansökningar
gällande utomkommunresor till Hudiksvall. De som har färdtjänst kan
ansöka om flera resor än de 20 resor / år som finns med i
färdtjänsttillståndet.
Vid utomkommunresorna gäller färdtjänstavgift och övriga resor i länet
debiteras efter Riksfärdtjänsttaxa.
Färdtjänstavgift till Hudiksvall (utomkommunresa): 55:- enkel resa.
Riksfärdtjänstavgift till Hudiksvall utanför tätort: 105:- enkel resa.
Syftet med ändring av tätortsbegreppet i tillämpningsföreskrifter:
Att förhindra feldebitering till kund i samband med resor till Hudiksvalls
tätort och resor i länet inom Hudiksvalls tätort beroende på var
tätortsgräns går.
Förslag till beslut:
Förstahandsförslag:
Fortsätta att använda tätortsbegreppet i Tillämpningsföreskrifterna.
Tätortens gränser regleras enl. karta bil 1. Föreslagna gränser ger
färdtjänstkunden möjlighet att använda sig av de affärsmöjligheter som
finns en bit utanför stadskärnan t.ex. Prix, Lidl och ICA-kvantum.
Detta kan resultera i att flera ansöker om utökat antal
utomkommunresor samt mindre ansökningar gällande resor i länet.
Andrahandsförslag:
Att använda oss av X-trafiks tätortszon enl. bilaga 2. Större zon än i
förstahandsförslaget.
Kan resultera i att ännu flera ansöker om utökade utomkommunresor
än i förstahandsförslaget. Kan resultera i ett mindre antal ansökningar
om resor i länet.
Tredjehandsförslag:
Ta bort begreppet ”tätorter” i Tillämpningsföreskrifterna och i stället
använda sig av begreppet ”stadskärnan” (utanför de stora varuhusen)
eller ”respektive stads resecentrum”.
Denna åtgärd minskar risken för att kunden blir feldebiterad beroende
på om resan är färdtjänst eller länsfärdtjänst samt att minska
osäkerheten, gällande tätortsradien, för taxi som kör till olika adresser
inom tätort.
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ÄRENDE 7
Föreningsbidrag 2007
Syftet med föreningsbidraget är att stödja frivilliga verksamheter med
humanitär inriktning. Inriktningen på organisationernas arbete ska syfta
till att bryta isolering, stödja nykterhet och drogfrihet och skapa
aktiviteter för gemenskap.
Nämnden avsätter årligen 50 tkr till detta ändamål.
Följande ansökningar har inkommit:
Ansökan
1. PRO Stocka-Ström-Harmånger:
Bidrag till föreningens 60-årsjubileum
PG BG ?

5.000:-

2. PRO Bergsjö:
Bidrag till föreningens 55-årsjubileum
PG BG ?

5.000:-

Bidrag 06

3. Handikappades lokala samarbetsorgan (HLS):
Verksamhetsbidrag 2007
20.000:PG BG ?

15.000:-

4. PRO Nordanstigs Samorganisation:
Verksamhetsbidrag 2007
PG 142 04 59 – 8

15.000:-

5.000:-

5. Intresseföreningen för schizofreni (IFS):
Verksamhetsbidrag 2007
PG 71 70 44 – 2

------

5.000:-

6. PRO Bergsjö:
Verksamhetsbidrag 2007
PG 49 82 11 – 2

5.000:-

7. PRO Gnarp:
Verksamhetsbidrag 2007 + 60-årsjubileum
PG BG ?

10.000:-

8. Föräldraföreningen SÄCKEN i Gnarp:
Startbidrag
BG kommer senare.

15.000:-

9. Bergsjö-Hassela Röda Korskrets:
Verksamhetsbidrag 2007
PG 22 31 36 - 3

35.000:-

5.000:-
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10. Gnarps Ridklubb:
Investeringsbidrag till ridanläggningarna
PG BG ?

OBS! Sent inkommen ansökan 2007-03-12 =
PRO Hassela:
Verksamhetsbidrag 2007
PG 142 04 59 - 8
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5.000:-

5.000:-

ÄRENDE 8
Bidragsansökan från Kvinnojouren Vändpunkten
Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef Mats Collin, daterat
2007-03-07:
Kvinnojouren Vändpunktens ansökan om utökat verksamhetsbidrag
med 50.000 kronor.
Nordanstigs kommun bidrar enligt avtal med 50 000 kronor per år till
Kvinnojouren Vändpunkten. Då de nu ansöker om en fördubbling av
avtalet, så har inte förvaltningen budgeterat denna utgift. Enligt budget
finns det inte utrymme för att tillgodose kvinnojourens ansökan.
Förslag till beslut
Avslå Kvinnojouren Vändpunktens begäran om utökat
verksamhetsbidrag.

ÄRENDE 9
Aktualiseringskoder för barn och unga
Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef Mats Collin, daterat
2007-03-12:
X-Fokus föreslår att det framtagna förslaget till aktualiseringskoder
avseende bakgrundsfaktorer, anmälningsorsak samt varifrån anmälan
görs fastställs av OA-nämnden i Nordanstigs kommun.
Förslag till beslut
1. Anta de föreslagna aktualiseringskoderna avseende
bakgrundsfaktorer, anmälningsorsak samt varifrån anmälan görs.
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2. Protokoll från OA-nämnden där ärendet behandlats och vem som
kommer vara ansvarig för verkställigheten vidarebefordras till
X-Fokus.

ÄRENDE 10
Medling för unga brottslingar
I Hudiksvalls kommun har det sedan 1996 funnits en medlingsverksamhet benämnd Handslaget. Medlingsverksamheten har och är
fortfarande en tid kopplad till en person med anställning inom polismyndigheten. På senare år har medlingsverksamheten alltmer kommit
att organiseras utifrån Hälsingland som plattform och med
polismyndighetens person som samordnare för denna region.
Hudiksvalls kommun avser att starta en medlingsverksamhet i
samverkan mellan Hudiksvalls, Ljusdals och Nordanstigs kommuner
vilka har sammanlagt ca 70.000 invånare.

ÄRENDE 11
Nämndsmål 2008

ÄRENDE 12
Internkontrollplan 2007 för OA-nämnden
Nämnden har att ta beslut om internkontrollplan för år 2007.

ÄRENDE 13

57/2005

Kvalitetskrav, kost för äldre
Sörgården och Bållebo i Bergsjö med 75 boenden, ingår i ett
pilotprojekt vilket pågått tiden 2006-04-01 – 2006-12-31.
Kvalitetskraven innebär bl.a. att säkra näringsvärdet på den kost som
serveras, ökad kompetens för de som hanterar kost, möjlighet att
servera externa gäster mat samt ökade kostnader.

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-03-14

9 (9)

För att uppnå kvalitetskraven då det gäller kostrekommendationerna
fullt ut krävs en komplettering av bikomponenter och näringstillägg vid
både lunch, middag och mellanmål.
För att uppnå kvalitetskraven då det gäller att externa matgäster skall
ges möjlighet till lunchservering under helgerna krävs extrmatportioner.
ÄRENDE 14

51/2007

Rapporter/informationer
1. Guldkanten (info: Agneta Hattendorf kl. 15:00)
2. Protestlista med 446 underskrifter: Nu kräver vi
Hasselabor att Hasselbacken öppnas för ”våra” gamla!!!
3. SNAC (info: Britt-Marie Sjölund)
4. Medel för uppbyggnad av varaktiga stödformer till anhöriga
(info: Eva Gottvall Bruno)
Dnr: 382/2006
5. Maxtaxa (info: Mats Collin)
6. Färdtjänsthandläggningen semesterstängd under
veckorna 29-32.
7. Internbudget 2007.
8. Rapport till länsstyrelsen: Sammanställning av Lex Sarahärenden 2006 enligt SoL och LSS = 6 st. (Länsstyrelsens dnr:
701-1585-07).
9. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2007-03-02, dnr: 702-0175607: Förändring i tillstånd att få bedriva enskild verksamhet i form
av hem för vård eller boende gällande Harmångers
Ungdomshem AB.
10. Tillståndsbevis från Länsstyrelsen daterat 2007-03-02 dnr: 70201756-07: Tillstånd enligt 7 kap 1 § SoL att bedriva enskild
verksamhet, gällande Harmångers Ungdomshem AB.
11. Missiv från Länsstyrelsen daterat 2007-03-05 dnr: 701-2645-07:
Tillsyn över offentlig verksamhet gällande barn och ungdomar.
Avser HVB-hemmet Framtiden.
12. Från Integrationsverket daterat 2007-02-07: Långsiktigt, stort
behov av introduktionsplatser i Sveriges kommuner.
13.
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ÄRENDE 15
Delegeringsbeslut
1. Avtal gemensam definition av egenvård i Gävleborgs län.
Undertecknat av socialchef Mats Collin 2007-02-07.
2. Ekonomisk överenskommelse för Familjerådgivningen i
Hudiksvall 2007. Undertecknat av socialchef Mats Collin
2007-02-09.
3. Myndighetsutskottets protokoll 2007-03-07 § 28-35.
4. Ekonomisk överenskommelse för ungdomsmottagning i
Hudiksvall – Del 1. Undertecknat av IFO-chef Olle Anderson
2007-02-14.
5.

ÄRENDE 16
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2007-02-22 § 50:
Förändringar i plusjobb.
2.

ÄRENDE 17
Kurser/konferenser

