NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 7 november 2007 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Budget 2008 samt nämndsmål. BILAGA
(OA § 156/2007)

3.

Investeringsbehov 2008

4.

Ekonomirapport 2007-10.
Handlingar delas ut vid mötet

5.

Omvårdnadsboenden i Nordanstig
(OA § 159/2007)

6.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, familjehem
(OA § 127/2007)

7.

IT-strategi (OA § 147/2007)

8.

Svar till Länsstyrelsen: Verksamhetstillsyn enligt 13 55/2007
kap 2 § SoL, IFO OBS! DETTA ÄRENDE UTGÅR.
Tas upp i januari 2008 för beslut.

9.

Motion om nattis- och helgis-tillsyn för barn.
BILAGA = KS au protokollsutdrag § 161/2007

10.

Från Länsstyrelsen: Inbjudan att ansöka om
utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att
förstärka kvinnojoursverksamheten och
kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnar våld. BILAGA

11.

Rapporter/information

12.

Delegeringsbeslut

259/2006

115/2007

445/2006

301/2007

51/2007

13.

Delgivningar

14.

Kurser/konferenser

15.

Övrigt
Har du frågor kring handlingarna meddela Ulla Britt Hånell
tfn: 0652- 36 233 eller e-post: ulla-britt.hanell@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Sven-Åke Eriksson (c)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Urban Rohlin (s)

ÄRENDE 2

259/2006

Budget 2008 samt nämndsmål

ÄRENDE 3
Investeringsbehov 2008

ÄRENDE 4

115/2007

Ekonomirapport 2007-10

ÄRENDE 5
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.
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ÄRENDE 6
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.

ÄRENDE 7

445/2006

IT-strategi (OA § 147/2007)

ÄRENDE 8

55/2007

Svar till Länsstyrelsen: Verksamhetstillsyn enligt 13 kap
2 § SoL, IFO, dnr: 701-1300-07
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 och 2007
genomföra tillsyn över kvaliteten i kommunernas arbete med att utreda
barn och ungdomars biståndsbehov samt kvaliteten i arbetet vad gäller
familjehemsplacerade barn. Tillsynen skall genomföras i länets
samtliga kommuner. Länsstyrelsen har därför 2007-03-08 och 03-09
vid besök i Nordanstigs kommun genomfört sådan tillsyn. Vidare har
kvalitetsarbetet i sin helhet inom individ- och familjeomsorgsverksamheten bedömts.
Länsstyrelsen har granskat 16 utredningar som rör barn och ungdom
och sju akter som rör familjehemsplaceringar. Dessutom har intervju
skett med tjänstemannaledningen om socialnämndens kvalitetsarbete
relaterat till IFO-enheten.
Resultatet av tillsynen har återfört vid en träff med politiker och
tjänstemän 2007-06-15.
Socialnämnden skall senast 2007-11-30 redovisa vilka åtgärder
nämnden avser vidta för att komma till rätta med bristerna.
OBS! Utgår 7/11. Tas upp i januari 2008.
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301/2007

Motion om nattis- och helgis-tillsyn för barn
Annelee Larsson (s) har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunen erbjuder de som behöver barnomsorg även på nätter och
helger, i form av Nattis och Helgis.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut blev 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.

ÄRENDE 10
Från Länsstyrelsen: Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till
kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och
kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnar våld
Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor årligen för 2007 och 2008
för att förstärka och utveckla kvinnojoursverksamheterna i landets
kommuner. Länsstyrelsen Gävleborg har fått 3,3 miljoner kronor för
2007 och lika mycket för 2008.
Målet med satsningen är att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och
hjälp skall få det oavsett i vilken kommun de bor.

ÄRENDE 11

51/2007

Rapporter/information
1. Från Sveriges Kommuner och Landsting daterat 2007-10-19:
TioHundra – kommun och landsting i samma båt.
2. Kvartalsrapport från Samhall AB ang avtalet med Nordanstigs
kommun på 23.100 timmar vilket motsvarar ca 14 årsarbeten.
3:e kvartalet = 2.883 timmar. Arbetade timmar under de tre
första kvartalen är 13.905.
3. Redovisning av beviljade LSS-timmar 2007-07-01 – 2007-10-31
= 1.312 timmar
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4. Redovisning av LASS-timmar 2007-07-01 – 2007-09-30.
5. Redovisning av antalet beviljade omvårdnadsboenden tiden
januari – oktober 2007 = 41 personer. 19 personer är beviljade
omvårdnadsboende och väntar på plats.
6. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2007-10-17.
7. Rapport från arbetsmarknadsrådet Hudiksvall-Nordanstig
(enligt beslut i OA 10/10 § 152 punkt 4).
8. Verkställda insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS. Redovisning per 2007-10-01.

ÄRENDE 12
Delegeringsbeslut
1. Ekonomisk överenskommelse för medling och ungdomstjänst i
Hudiksvall. Undertecknat av socialchef Mats Collin 2007-09-24.
2. Uppsägning av avtal om Plusjobb. Samtliga plusjobbsanställda
avslutas till 2007-12-31. Undertecknat av kommunchef Thord
Wannberg och arbetsmarknadschef Bente Sandström
2007-10-10.
3. Avtal om köp av boendestödsinsatser med Lysekils kommun.
Undertecknat av socialchef Mats Collin och verksamhetschef
Eva Gottvall-Bruno 2007-10-05.
4. Ordförandebeslut daterat 2007-10-19: Uppdra till Komvux att
anordna orienteringskurs/förberedande kurs för flyktingar
(beslut i OA-nämnden § 146/2007).

ÄRENDE 13
Delgivningar
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ÄRENDE 15
Övrigt
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