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Sven-Åke Eriksson (c)
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Urban Rohlin (s).

ÄRENDE 2
Delårsbokslut 1 per 2007-04-30

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.

ÄRENDE 4
Utvärdering, Mård
Tjänsteutlåtande föreligger från socialchef Mats Collin daterat
2007-05-08:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har den 25 april 2007 beslutat
om utvärdering av Mård. Förvaltningen fick uppdraget att forma förslag
till direktiv för utvärderingen.
Syfte och omfattning
Utvärderingen skall ge underlag för ställningstagande till hur
verksamheten vid Mård skall se ut i framtiden. Utvärdering inkluderar
den del av Mård som är daglig verksamhet enligt LSS.
Resultat / Målsättningar
Utvärderingen skall besvara följande frågeställningar.
• Vad var målet och syftet med Mård när det startades?
• Vad är behoven / efterfrågan idag?
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Hur ser förväntade behov ut framåt?
Hur ser kostnadsbilden ut? Är det en kostnadseffektiv verksamhet i
relation till omvärlden?
Har verksamheten gett ekonomiska effekter på annan kommunal
verksamhet, ex socialbidrag?
Beskrivning av personalens nuvarande kompetens.
Vilka kompetenskrav- / behov finns framåt?
Verksamhetens styrkor och svagheter?

Utvärderingen skall lämna förslag till hur framtiden skall se ut för Mård.
Skall verksamheten vara oförändrad, bör den utvecklas åt något håll
eller skall den avvecklas.
Tidsplan
Avrapportering skall ske till förvaltningens ledningsgrupp i augusti,
september och oktober.
Avrapportering skall ske till nämnden i september och oktober.
Utvärderingen skall lämna sin slutrapport till myndighetsutskottet den
24 oktober. Ev ställningstagande / beslut, kopplade till budget, fattas av
nämnden den 7 november.
Resurser
Förvaltningen avser att försöka lösa utvärderingen med egna resurser.
Utredare är i nuläget inte utsedd.
Organisation
Ledningsgrupp för utvärderingen är förvaltningen ledningsgrupp.
Intressenter
Intressenter som utvärderaren bör ha kontakt med är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården, Individ- och
familjeomsorgen och Daglig verksamhet. Även kontakt med
intresseorganisationer kopplade till daglig verksamhet.
Samverkan
Skall ske med de som är involverade i TTA-projektet.
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ÄRENDE 5
Förslag, nya nivåer för introduktionsersättning

Beskrivning
Nuvarande
nivå

Förslag
fr 070601

Ensamstående under 29 år

6.566

kr

6.665

Ensamstående över 29 år

7.071

kr

7.178

Ensamstående med barn över/under 29 år

7.071

kr

7.178

Inneboende (utan försörjningspliktiga föräldrar)

4.646

kr

4.716

Gifta el sammanboende med barn

10.102

kr

10.254
(5.127)
(5.127)

Gifta el sammanboende utan barn - under 29 år

9.292

kr

9.432
(4.716)
(4.716)

Gifta el sammanboende utan barn - över 29 år

10.102

kr

10.254
(5.127)
(5.127)

Barn- och ungdomstillägg:
- 00 - 12 år
- 13 - 18 el 20 år

606
909

kr
kr

Åldersgränsen under eller över 29 år är kopplat till Försäkringskassans regler gällande rätten att
söka bostadsbidrag.

Nuvarande nivå gäller sedan 061101. Varje år indexregleras schablonersättningen per flykting
baserat på basbeloppet - följande gäller:
Basbelopp 2006
39700:Basbelopp 2007
40300:Omräkningstal gentemot 2006: 1.01511

615
923
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ÄRENDE 6
Ändring, förbeställningstid, riksfärdtjänst

ÄRENDE 7
Omvårdnadsstipendium 2007
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har att utse 2007 års
stipendiater.
Följande riktlinjer gäller:
1. Förvaltningen, tillsammans med aktuella skolor, får föreslå
stipendiater, för beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Stipendiet ska avse elever, skrivna i Nordanstigs kommun, från
gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.
3. Stipendium tilldelas två avgångselever.
4. Stipendiesumman är 3.000 kronor per elev + diplom.
5. Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till
stipendium:
•

Är en god representant för vård- och omsorgsyrket

•

Är en god representant för utbildningen

•

Uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens

•

Har en hög social kompetens

•

Är en bra kamrat

•

Erhållit fullständigt slutbetyg

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
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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.
ÄRENDE 9
Ansökan om verksamhetsbidrag 2008, föreningen BRIS (Barnens
Rätt I Samhället) region Mitt
Tjänsteutlåtande föreligger från förvaltningssekreterare Ulla Britt Hånell
daterat 2007-05-15:
BRIS ansöker om 4 kr/barn upp till 18 år, vilket är ett sätt att markera
att alla barn i kommunen kan få stöd av BRIS. För Nordanstigs del
innebär det 2.004 barn x 4 kr = 8.016 kronor.
BRIS erbjuder alla barn, ungdomar och vuxna i kommunen en
möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt.
Förslag till beslut:
Avslå ansökan då nämnden tidigare tagit beslutet att föreningsbidrag
för 2007 ej beviljas på grund av kostnadsreduceringar i 2007 års
budget.

ÄRENDE 10
Arbetsbilar

ÄRENDE 11
Nämndsmål 2008

267/2007
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51/2007

Rapporter/information
1. Missbruksenheten informerar (info Dick Lindkvist)
2. Enkätstudie av personalens arbetsmiljö inom äldreomsorgen
(info: Agneta Tingelöf och Tina Wallin)
3. Beslut från Länsstyrelsen, daterat 2007-05-03 dnr 701-1173-07:
Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § SoL över enskild/kommunal
verksamhet för barn och unga. Avser Harmångers
Ungdomshem AB.
4. Beslut/tillsynsrapport från Länsstyrelsen daterad 2007-05-08 dnr
701-845-07: Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § och 4 § SoL,
avser västra distriktets hemtjänstområde. (Kommunens dnr:
55/2007)
5. Beslut/tillsynsrapport från Länsstyrelsen daterad 2007-05-08
dnr: 701-846-07: Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § och 4 §
SoL, avser tillsyn av myndighetsutövning. (Kommunens dnr:
55/2007).
6. Närvårdsutveckling Gävleborg (info: Sven-Åke Eriksson (c).

ÄRENDE 13
Delegeringsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll 2007-05-10 § 53-65.
2. Överenskommelse enligt 1 § förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m. Undertecknat av
ordförande Sven-Åke Eriksson (c) och socialchef Mats Collin
2007-04-25.
3. Attestuppdrag – tidsbegränsad under tiden 2007-04-18—200712-01 gällande verksamhet 7101 hemtjänst. Från socialchef
Mats Collin till Maivor Forsberg. Daterat 2007-04-20.
4. Protokollsutdrag från myndighetsutskottet 2007-05-10 § 53:
Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom
vård och omsorg om äldre personer.
5.
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ÄRENDE 14
Delgivningar
1. Protokoll från kommunala handikapprådet 2007-04-12.
2. Protokollsutdrag från fullmäktige 2007-05-07 § 40:
Tilläggsbudget investeringar 2007.
3. Protokollsutdrag från fullmäktige 2007-05-07 § 43: Övergripande
politisk inriktning.

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser

ÄRENDE 16
Barnahus Gävleborg
Gävleborgs Kommuner och Landstings arbetsutskott beslutade
2006-10-13 att tillsätta en projektledare för att utreda förutsättningarna
för ett barnahus i Gävleborgs län.
Samtliga parter i projektet: länets kommuner, åklagarkammaren,
polisen samt Landstinget Gävleborg förväntas ta ställning och fatta
beslut utifrån förslaget.

ÄRENDE 17
Andrahandskontrakt, bostäder
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Olle Anderson daterat
2007-05-15:
Socialnämnden skall enligt 3 kap 2 § SoL främja den enskildes rätt till
arbete, bostad och utbildning. Bestämmelserna avser socialtjänstens
medverkan i samhällsplaneringen.
Andrahandskontrakt ingår inte som bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.
Hyresavtal regleras i hyreslagen.
För att ge bistånd utöver 4 kap 1 § krävs delegation från
kommunfullmäktige till OA-nämnden och vidare till myndighetsutskott.
För att ge bistånd enligt 4 kap 2 § krävs riktlinjer från beslutande
nämnd.
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Policyn tidigare har varit att förvaltningen inte skall hyra ut lägenheter
med hjälp av andrahandskontrakt åt medborgarna, då det inte råder
bostadsbrist i Nordanstigs Kommun och att vi anser att vi inte skall ta
ifrån människor ansvar över deras egna beslut.
Idag ser vi en tendens att det möjligtvis kommer uppstå ett behov av att
kunna hyra ut lägenheter åt medborgare i socialtjänstens regi i form av
andrahandskontrakt.
Denna lösning skall vara den sista utvägen mot ett eget boende. Målet
skall alltid vara att medborgaren skall sträva efter ett eget
förstahandskontrakt tillsammans med berörda tjänstemän på
förvaltningen.
Förslag till beslut
Delegera beslut om att få hyra ut boende i andrahand till
myndighetsutskottet.

