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Kommunkontoret i Bergsjö
Måndag 30 oktober 2006 kl. 08:15 – 09:40
Ordförande

Beslutande

Sven-Åke Eriksson (c)
Barbro Högström-Larsson (c)
Leif Brännström (m)
Katarina Bylin (s)
Håkan Ström (s)
Urban Rohlin (s)
Charlotte Klötz (fp)

Övriga deltagande

Ulla Britt Hånell
Mats Collin
Eva Gottvall-Bruno
Olle Anderson
Karin Bohlin

Utses att justera

Urban Rohlin (s)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2006-11-03

Sekreterare
Socialchef
Handikappomsorgschef
IFO-chef
t.f. äldreomsorgschef

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

136 - 137

Ulla Britt Hånell

Ordförande
Sven-Åke Eriksson

Justerande
Urban Rohlin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2006-10-30

Anslaget sätts upp

2006-11-06
Socialkontoret i Bergsjö

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Ulla Britt Hånell

Anslaget tas ner

2006-11-28
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137/2005

Verksamhetsplan, verksamhetsmål
Socialchef Mats Collin informerar om ett förslag till åtagande, i stället
för mål, mellan förvaltningen och nämnden.
Åtagandet omfattar kvalitativt-, kvantitativt- och nettokostnadsåtagande.
Tanken med åtagande är att detta tecknas mellan nämnden och
förvaltningen, av ordförande och socialchef, när parterna är överens
om att de kvalitativa och kvantitativa uppdrag som nämnden vill att
verksamheten/förvaltningen ska utföra stämmer överens med
tillgängliga ekonomiska medel.
Den främsta tanken med åtagande är att tydliggöra behovet av dialog
mellan uppdragstagare och uppdragsgivare så att båda parter ska
känna att det är ett realistiskt uppdrag som ska genomföras.
Åtagande tecknas för varje led.
Uppdragsgivare:

Uppdragstagare:

Nämnd
Förvaltningschef
Verksamhetschef

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef/arbetslag

Verksamheten kan sedan genom arbetsplaner/verksamhetsplaner
beskriva hur de arbetar för att klara åtagandet. Utöver uppföljningar blir
arbetsplanerna/verksamhetsplanerna uppdragsgivarens kvitto på hur
uppdraget utförs.
Åtagandet tecknas för ett år i taget.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Fortsätta arbetet med verksamhetsplan/mål utifrån åtagande i stället för
mål för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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427/2004

Alternativ omsorgsverksamhet
Kommunstyrelsen gav 2005-04-14 § 86 omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda frågan om alternativ
omsorgsverksamhet, exempelvis liknande system som Nacka kommun
har utformat. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsen i
september 2005.
Historik
Ärendet har tidigare behandlats i nämnden §§ 55/2005, 69/2005,
86/2005, 114/2005, 157/2005, 18/2006 och 52/2006.
Ledamot Charlotte Klötz (fp) efterfrågar utredningsuppdraget vid
nämndens möte 2006-10-30.
Informeras att äldreomsorgschefen och medicinskt ansvarig
sjuksköterska har utredningsuppdraget.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Utredningsuppdraget angående alternativ omsorgsverksamhet
fortsätter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

