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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Barbro Högström-Larsson (c)

ÄRENDE 2

115/2007

Ekonomirapport 2007-11

ÄRENDE 3
Förändringar inom OA 2007-2008

ÄRENDE 4

445/2006

IT-strategi
Bakgrund:
Förvaltningen har på grund av ändrade förhållanden i fråga om drift av
IT-systemet tvingats stoppa processen i att gå vidare i metodutvecklingsfasen. Detta på grund av att den kommunövergripande
frågan avseende 24-timmars drift av systemet ej varit möjlig att lösa
samt att metodutvecklingsfrågan anses vara för vag i sin utformning.
Detta medförde att utredare tillsammans med kommunövergripande
IT-chef beslutade att stoppa processen i avvaktan på fortsatta besked
från kommunens ledningsgrupp.
Förvaltningen deltar i ett länsövergripande projekt, ” Kluster E,
Äldrelivsbranschen som tillväxtmotor". Projektet ska utgå från
äldreomsorgens beställarperspektiv och vardag.
Syftet är att upparbeta ett nätverk och kluster med alla aktörer som
finns inom "Äldrelivsbranschen", offentliga beställare, företag och
forskare o s v, med Region Gävleborg som bas.
Ett av de fokusområden som finns inom projektet är att i ett
länsövergripande tänk, samordna drift av IT-system, detta för att
minimera kostnaderna för kommunerna, då 24-timmars drift är mycket
kostsamt. Inom Gävlebors Län finns 8 av länets 10 kommuner, SKL,
samt Landstinget Gävleborg involverade i detta projekt.
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Vår förhoppning är nu att vi kan få lägga driftsansvaret för vårt IT-stöd
gemensamt med en annan samverkande kommun som även finns
som samverkanspartner i projektet Kluster E.
Om detta är möjligt så regleras driften i ett samverkans avtal
gemensamt med annan kommun och en ev. upphandling blir ej aktuell.
Åtgärder:
IT-chef samt utredare besöker Sandvikens kommun, för att se över
möjligheten för gemensam drift.

ÄRENDE 5

427/2004

Utredning om äldrepeng och alt. driftsformer inom
omsorgsverksamheten
Tjänsteutlåtande från utredare Carina Nilsson daterat 2007-11-01
föreligger:
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen har utifrån beslut i OAnämnden utrett förutsättningar för pensionärer att få ökad valfrihet vid
val av utförare av hemtjänst eller särskiltboende. Utredningen syftar till
att presentera förslag på tillvägagångssätt för att möjliggöra alternativa
utförare av äldreomsorg i Nordanstigs kommun.
Under inventeringsfasen i utredningen tydliggjordes flera varianter av
den enskildes inflytande och valfrihet inom äldreomsorgen vad det
gäller alternativ för äldrepeng och alternativa driftsformer.
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.
Nedan presenteras kortfattat de av nämnden beslutade inriktningsspår
angående alternativa driftsformer se Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens sammanträdesprotokoll 427/2007 § 94.
1) Driftentreprenad inom handikappomsorg, Personlig assistans)
Föreligger när kommunen anlitar en extern producent som på grundval
av ett skriftligt avtal åtar sig att på kommunens uppdrag, varaktigt och
självständigt, utföra en eller flera tjänster i en sammanhållen
verksamhet. Kommunen behåller sitt ansvar gentemot de användare
som omfattas av den entreprenaddrivna verksamheten. Kommunen
beslutar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet
samt ansvarar för uppföljning, utvärdering och eventuella
kompletterande insatser.
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2) En valfrihets- och kundvalssystem föreligger när en eller flera
kommuner erbjuder privata leverantörer möjlighet att
kvalificeras/godkännas (auktoriseras) som leverantör av kommunalt
finansierade tjänster till personer som har beviljats rätt att få ta del av
kommunalt finansierade tjänster av sin kommun. I många fall
konkurrerar de privata utförarna med kommunala utförare. Lokaler och
lägenheter kan ägas eller hyras av det privata företaget. Kommunen är
(sannolikt) inte huvudman för verksamheten och är (sannolikt) inte
juridiskt ansvarig för den verksamhet som bedrivs av leverantören. I till
exempelvis Nacka, Täby och Danderyd finns inte något skriftligt
ömsesidigt förpliktande avtal mellan det privata företaget och
kommunen. I Solna och Stockholm finns sådana kontrakt. Företag som
erhållit auktorisation har rätt till ersättning från den kommun den
omsorgsberättigande har sin hemvist. En förutsättning för rätt till
ersättning är att företaget uppfyller de villkor som föreskrivits för
auktorisationen.
Exempel på valfrihets- och kundvalssystem finns bland annat inom
äldreomsorgen där privata företag auktoriserats av kommunen och
kommunen köper platser på företagets anläggning. Många kommuner
tillämpar valfrihets- och kundvalssystem inom skola och barnomsorg.
Äldrepeng
I ett renodlat valfrihets och kundvalssystem (auktorisation). Är den
ideologiska tanken att den enskilde utrustas med en check eller
åtminstone rätt till viss vård och omsorg och har rätt att använda sig till
de leverantörer som är auktoriserade/ godkända av kommunen. Den
enskilde vårdtagaren ses som kund och är den som köper tjänster av
den auktoriserade vårdgivaren.
Valfrihets- och kundvalssystem med check är i vissa fall utformade så
att de innefattar ett uppdragsförhållande mellan kommunen och den
private utföraren. Det är i såna fall frågan om en kommunal verksamhet
som utför på kommunens uppdrag. I såna fall köper kommunen en
tjänst och lagen om offentlig upphandling skall tillämpas.
Avknoppning ( gällande hemtjänst)
I vår kommun är tillgången på lämpliga entreprenörer starkt begränsad.
En möjlighet 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. Många kommuner
anser att egenregin skall delta i upphandlingar med interna bud eller på
annat sätt medverka som kommunala aktörer i konkurrens med privata
företag. I kommuner där det saknas resurser att separera arbetet med
att genomföra upphandlingen och arbetet med att utforma ett internt
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bud kan det uppkomma tvivel på kommunens trovärdighet. 1
Konkurrensutsättning kan leda till att privata företag tar över
verksamhet och personal, enligt om verksamhetsövergång i 6 b §
Lagen om anställningsskydd (LAS). Kvalitetsfrågor aktualiseras vid
förfrågningsunderlag och villkor för auktorisation vid anbudsprövning
och utvärdering. Kvalitetsmål behöver anpassas till lokalt utformade
krav utifrån kundens perspektiv utan att för den skull detaljreglera
tjänsteproduktionen.
Det förekommer redan nu att kommuner ger stöd för att stimulera
framväxten av en kår av entreprenörer. När man talar om
”avknoppningar” bör man först bestämma sig för vad begreppet står
för. Här avses avknoppning innebära ” när en eller flera anställda i
kommunen bestämmer sig för att starta ett företag genom vilket de
skall bedriva samma slags verksamhet som de tidigare utfört som
anställda. Skillnaden är att de nu kommer att bedriva verksamheten
som självständiga företagare på uppdrag av kommunen med ersättning
för det utförda arbetet eller som utförare av enskild verksamhet
medbidrag från kommunen.”
Exempel på ”avknoppningsstöd ” som förekommer i kommuner är
följande:
• Kostnadsfri information, utbildning och konsultstöd
• Tjänstledighet
• Återanställningsgaranti
• Startbidrag
• Driftbidrag
• Kommunal borgen
• Subventionerad hyra
• Lån av inventarier/ utrustning
• Garanterad lägsta volym på köp av tjänster
• Kontrakt utan föregående upphandling.
Bedömning
Utredaren bedömning är att det vore klokt att utse en enhet som får bli
pilotarbetsplats i hanteringen av alternativdriftsform, detta för att ge
förvaltningen en möjlighet till anpassning i hanteringen av en ny juridisk
plattform för alternativa utförare. Ett naturligt steg att utöka
alternativdriftsform skulle i första hand vara via hemtjänstinsatser, detta
för att vi även talar om förenklad biståndsbedömning och att de typer
av insatser som det omfattar kunde vara förenliga med tanken kring
alternativdriftsform.

1

KommunLex AB är ett företag med inriktning på organisation och
verksamhetsjuridik för kommuner, landsting, regioner och statliga
myndigheter.
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Åtgärder
Utredaren föreslår:
• Att nämnden föreslår förvaltningen att pröva en form av
alternativdriftsform inom hemtjänsten.

ÄRENDE 6

301/2007

Motion om nattis- och helgistillsyn för barn
Tjänsteutlåtande från utredare Carina Nilsson daterat 2007-11-27
föreligger:
Utredning gällande uppdrag till omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen att lämna förslag på lösningar inom
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verkamhesområden, för
medverkan till införande av nattis- och helgtillsyn för barn i Nordanstigs
kommun
Anledning till utredningen
Med anledning av en motion om nattis- och helgis-tillsyn för barn
inlämnat av Annelee Larsson (S) där hon föreslår att kommunen
erbjuder de som behöver barnomsorg även på nätter och helger, i form
av nattis och helgis.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut lev 2007-10-05 §161 att
remittera ärendet till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden med
uppdrag att utreda alternativa driftsformer samt möjlighet och
kostnader av ett samarbete mellan barnomsorg på nätter och helger
med kommunens familjehem.
Omsorgs och arbetsmarknadsnämndens beslut:
Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på lösningar, inom omsorgsoch arbetsamarknadsnämndens verksamhetsområden, för medverkan
till införande av nattis och helgtillsyn för barn i Nordanstigs kommun.
Metod
Utredaren tillsamans med representant för familjehemsplacering går
igenom utredda ej placerade familjehem, samt möjligheten med
samarbete med nattis och helgis inom kommunens familjehem.
Bakgrund
SoL 6 kap. 1§ Socialnämnden ansvarar för att den som genom
nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får en
god vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes
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samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med
hemmiljön.
SoL 6 kap 6§ Familjehem skall utredas.
Familjens lämplighet skall alltid utredas. Det framgår av
bestämmelsens andra stycke.
Syftet med utredningen är att bedöma familjehemmets personliga lämplighet,
deras kvalifikationer och utrymme att ta hand om just det aktuella barnet. Ett
led i utredningsarbetet är att genomföra strukturerade och djupa
familjeintervjuer.

Bedömning
• Utredarens bedömning är att en samverkan mellan
familjehemsplacering och barnomsorg i form av nattis och
helgtillsyn ej generellt är förenligt. Familjehemsplaceringar görs
utifrån individens behov och utformas så att den främjar den
enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående
samt kontakt med hemmiljön. Ett utrett familjehem kan därför
inte generellt anses vara förenligt med barnomsorg, enskilda
ställningstaganden bör göras från fall till fall. En
barnomsorgsplacering kan även påverka möjligheten för
familjehemmet att följa vårdplanen för den
familjehemsplacerade.
•

Utifrån perspektivet alternativdriftsform och alternativ utförare,
kan arbetsmetoden för att kvalitetssäkra familjehemmen
användas för att kvalitetssäkra ev. alternativa utförare av
barntillsyn för ”helgis och nattis”. Ev alternativa utförare av
nattis- och helgtillsyn skulle kunna innebära en flexiblare lösning
för tillsyn än den traditionella lösningen av ”helgis och nattis” i
kommunägd regi.

Förslag till åtgärd
• Behovet av barntillsyn i form av nattis och helgis bör kartläggas
för att ett genomarbetat förslag på driftsform planeras. (- hur ser
behovet ut? omfattning, geografisk placering, mm.)
•

Frågan huruvida kommunen skall tillhandahålla alternativ
driftsform /alternativa utförare i form av helgis- och nattis- tillsyn
för barn är en politiska fråga som gör att utredaren väljer att ej
lägga förslag på åtgärd i frågan.
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606/2007

Omvårdnadsboenden i Nordanstig
Behovet att omvårdnadsboenden i kommunens särskilda boenden är
stort för tillfället. 22 personer är beviljade boenden men som ännu ej är
verkställda. 10 personer av dessa har väntat längre än tre månader.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2007-10-24 § 159
att uppdra till förvaltningen att utreda och lämna förslag på utökning av
antalet omvårdnadsplatser i särskilt boende.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2007-11-07 att
uppdra till förvaltningen att se över möjligheten samt att beräkna
kostnaden för att öppna Hasselbacken i Hassela.

ÄRENDE 8
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, familjehem
Ska ersättningen för förlorad arbetsförtjänst till familjehem vara
pensionsgrundande?
Finns inga riktlinjer i kommunens reglemente eller Sveriges Kommuner
och Landsting angående detta.
Gun Forsström, lönekontoret informerar nämnden 2007-11-07:
Inga andra kommuner i vårt närområde har tagit ställning i frågan.
Sveriges Kommuner och Landsting har inte tillfrågats i dagsläget.
En träff för lönehandläggare kommer att ske 28 november där
frågeställning ska diskuteras.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2007-11-07 blev att
återremittera ärendet i avvaktan på träffen den 28 november.
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55/2007

Från Länsstyrelsen: Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § och 4 §
SoL av myndighetsutövningen inom äldreomsorgen i Nordanstig
Tjänsteutlåtande från 1:e biståndsbedömare Lena Landin daterat
2007-11-21 föreligger:
Svar gällande verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 2§ och 4 § SoL.
Remiss daterad 2007-11-16, Dnr 701-12820-07.
Länsstyrelsen efterfrågar en redogörelse och en tidsplan för vilka
åtgärder Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ämnar vidta för
att säkerställa kommunens tillämpningsriktlinjer daterade 200701-19 samt protokoll när nämnden beslutat att anta
tillämpningsriktlinjerna.
I kommunens tillämpningsriktlinjer inom äldre- och
handikappomsorgen för bistånd enligt socialtjänstlagen beskrivs
exempel på vilka insatser/stöd, innehåll samt omfattning som kan
erhållas enligt 4 kap 1 § och 2 § SoL.
Synpunkter gällande den begränsning som framgår i riktlinjerna
enligt följande: Städning kan beviljas när den enskilde även
har behov av andra insatser eller inte har möjlighet att få
tjänsten utförd på annat sätt t e x städfirma.
Tillämningsriktlinjerna har i första hand använts som stöd till
verksamheterna, vad beviljat stöd kan innebära. Det är dock
besluten som varit avgörande för vilket stöd den/de enskilda
erhållit. Ett flertal personer har beviljats enbart städ utan att ha
beviljats andra insatser.
Biståndshandläggarna använder sig av upprättade
handläggarrutiner (2007-03-29) och är väl medvetna om att det
är det/de enskilda behovet/n som utgör grunden för
utredning/bedömning/beslut enligt 4 kap 1§ SoL.
Tillämpningsriktlinjerna tas omgående ur bruk då dessa blir ett
vilseledande komplement till socialtjänstlagen och till våra
handläggarrutiner.
Under hösten 2007 sker ett arbete med att ta fram ett nytt förslag
för att möjliggöra för den/de enskilde/a att kunna välja utförare,
efter beviljat bistånd samt en förenkling i samband med ansökan
om matdistribution, inköp/ärenden, tvätt/klädvård och städ.
Förenklingen innebär att personer över 80 år kan beviljas bistånd
utifrån en blankett där personens funktionsnedsättning beskrivs
och hur det påverkar dennes vardag. Bedömning görs via telefon
om inte hembesök önskas eller om det råder tveksamhet om
behovet.
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ÄRENDE 10
Från Synskadades Riksförbund Hudiksvall/Nordanstig
Skrivelse har inkommit till kommunen 2007-11-19 med rubriken: Ett
bättre, aktivare och friskare liv för synskadade genom personlig
service.
Det är ett mål som SRF Hudiksvall/Nordanstig – tillsammans med SRF
i hela landet – just nu fokuserar på i en landsomfattande kampanj.
Föreningen utgår från att kommunen inför följande:
•

En särskild service i form av kostnadsfri ledsagning efter
individens behov. Gravt synskadade måste få den enligt LSS.

•

En brukarstyrd hemtjänst, dvs låter brukaren bestämma vad
som ska göras inom ramen för beviljade timmar.

•

En särskild service i form av kostnadsfri postläsning efter
individens behov.

Skrivelsen kommer även att behandlas av kommunala handikapprådet
2007-12-17.

ÄRENDE 11
Internkontrollplan administrativa rutiner 2008

ÄRENDE 12
Sammanträdesplan för OA-nämnden 2008
Förslag till sammanträdesdagar 2008 (onsdagar):
16/1
27/2
19/3
23/4
21/5
18/6
juli ----

20/8
24/9
22/10
26/11
17/12
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ÄRENDE 13
Sammanträdesplan för OA-nämndens myndighetsutskott 2008
Förslag till sammanträdesdagar 2008 (onsdagar):
16/1 alt 23/1
13/2
12/3
9/4
7/5
4/6
juli ----

13/8
10/9
8/10
12/11
3/12

ÄRENDE 14
OA-nämndens års/arbetsplan 2008
Årsplan/arbetsplan för OA-nämnden för 2008 ska antas.

ÄRENDE 15
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m (SKL:s cirkulär 07:54)
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård är av stor betydelse bl.a.
när det gäller att rekrytera och behålla familjehem. Familjehemmet ska
genom socialtjänsten ges en god information om de ersättningar och
de villkor som gäller för deras uppdrag. Lagstiftningen ge inte mycket
stöd i denna handläggning och det finns i kommunerna behov av
rekommendationer och vägledning gällande ersättningar och villkor.
Mot bl.a. denna bakgrund har Sveriges Kommuner och Landsting
sammanställt denna information om ersättningar och villkor vid
familjehemsvård.

ÄRENDE 16
Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2008 (SKL:s cirkulär 07:55)
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och
beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som
rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS.
Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd
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för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av
dessa ärenden.

ÄRENDE 17
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för
år 2008 (SKL:s cirkulär 07:56)
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och
beslutsfattare i kommuner gällande handläggning av ärenden som rör
kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Eftersom det är generella
rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

ÄRENDE 18

51/2007

Rapporter/information
1. Beslut från Länsstyrelsen 2007-11-08, dnr: 701-10988-07 ang
Hagängsgården. Kommunens dnr: 55/2007.
2. Från Sveriges Kommuner och Landsting 2007-11-06: Aktuellt på
äldreområdet 2007.
3. Alkohol- och serveringstillstånd. Info: Elisabeth Engström och
Lennart Diamant kl. 14:00
4. Statistik: antal levererade matlådor/månad inom ÄO 2007.
5. Från Invandrarenheten: Ansökan till länsstyrelsen om betydande
extraordinära kostnader enligt § 26 daterad 2007-11-13 ang
lärarkostnader.
6. Från Invandrarenheten: Ansökan till länsstyrelsen om betydande
extraordinära kostnader enligt § 26 daterad 2007-11-13 ang
transportkostnader.
7. Beslut från Integrationsverket daterat 2007-06-26: Ersättning för
betydande extraordinära kostnader (Invandrarenheten)
8. Från Migrationsverket 2007-10-31: Redovisning av utbetalda
medel enligt 27 § förordningen (1990:927)
9. Beslut från Länsstyrelsen 2007-11-28 dnr: 701-14188-07
Tillsyn enl 13 kap 2 § och 4 § SoL gälland ej verkställt beslut
enligt 4 kap 1 § SoL: Beslut: ärendet avslutas då den enskilde
2007-05-16 tackat nej och avsagt sig bistånd i form av
boendestöd.
10. Från Migrationsverket 2007-11-15: Extra ersättning till
kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering
på arbetsmarknaden (2007:662)
11. Redovisning av antalet beviljade omvårdnadsboenden + antal i
väntan på boende.
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12. Ordförandeträff i Gävle 2007-11-16 (info: Sven-Åke Eriksson (c)
13. Redovisning av tillbud och incidenter inom äldre- och
handikappomsorgen t.o.m. november 2007. (info: Berit
Burman kl. 14:15). BILAGA
14. Redovisning av synpunkter/klagomål inom OA-förvaltningen
under 2007. (info: Berit Burman). BILAGA
15. Sjukfrånvaro, OA-förvaltningen (info: Berit Burman)

ÄRENDE 19
Delegeringsbeslut
1. Avtal mellan Rehabenheten Hudiksvall/Nordanstig och
Nordanstigs kommun. Undertecknat av Mats Collin 2007-11-13.
2. Från Migrationsverket 2007-11-20: Överenskommelse om
flyktingmottagning. Underskrivet av ordförande Sven-Åke
Eriksson (c) och socialchef Mats Collin.
3. MYU-protokoll från 2007-10-10 § 166-167.
4. MYU-protokoll från 2007-10-24 § 168-179.
5. MYU-protokoll från 2007-10-30 § 180.
6. MYU-protokoll från 2007-10-30 § 181-184.
7. MYU-protokoll från 2007-11-28 § 184-201.

ÄRENDE 20
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från kf 2007-10-29 § 90 Delgivning ang rapport
till lst av ej verkställda beslut.
2. Protokollsutdrag från kf 2007-10-29 § 83 Tilläggsavtal till
överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra
skydds-behövande.
3. Protokollsutdrag från kf 2007-11-26 § 98 Avsägelse från politiskt
uppdrag som ledamot i OA-nämnden. Nyval av ledamot och vice
ordförande = Helena Bikoff (c).

ÄRENDE 21
Kurser/konferenser

NORDANSTIGS KOMMUN
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

ÄRENDE 22
Övrigt

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-12-05

15 (15)

