NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 20 augusti 2008 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA

3.

Budgetanpassning 2008 (OA § 83/2008)

4.

Budget 2009 (OA § 68/2008)

5.

OA-nämndens mål 2009 (OA § 67/2008)
BILAGA

2882008

6.

Skrivelse från Synskadades riksförbund (OA §
24/2008)

681/2007

7.

Rapporter/information

12/2008

8.

Delegeringsbeslut

9.

Delgivningar

10.

Kurser/konferenser

11.

Föreläggande från Länsrätten daterat 2008-07-07,
mål nr 1233-08

12.

Remiss från länsstyrelsen daterad 2008-05-28,
dnr: 701-5932-08: Tillsynsärende enligt 13 kap 2 §
SoL

13,

Remiss från länsstyrelsen daterad 2008-05-28,
dnr: 701-6557-08: Tillsynsärende enligt 13 kap 2 §
SoL

14.

Remiss från länsstyrelsen daterad 2008-06-02,
dnr: 701-8585-08: Tillsynsärende enligt 13 kap 2 §
SoL

74/2008

15.

Föreläggande från Kammarrätten 2008-08-06, mål
nr 2340-08

16.

OA-nämndsmöte samt myndighetsutskottsmöte i
oktober, ändring av sammanträdesdagar.

17.

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: Helena Bikoff (c)

ÄRENDE 2

74/2008

Ekonomirapport till och med 2008-07

ÄRENDE 3
Budgetanpassning 2008 (OA § 83/2008)

ÄRENDE 4
Budget 2009 (OA § 68/2008)
Budgetram 2009 nettokostnad för OA = 178 890 (enligt beslut i
kommunfullmäktige 2008-06-30 § 57).

ÄRENDE 5

2882008

OA-nämndens mål 2009 (OA § 67/2008)
Historik:
Ärendet tidigare behandlat i OA-nämnden 2008-04-24 § 53 samt
2008-05-21 § 67. Beslut: Processen fortsätter för beslut hösten 2008.

ÄRENDE 6
Skrivelse från Synskadades riksförbund (OA § 24/2008)
Historik (från OA-nämnden 2007-12-12 § 181):
Skrivelse har inkommit till kommunen 2007-11-19 med rubriken: Ett
bättre, aktivare och friskare liv för synskadade genom personlig
service.
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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.

Ärendet har även behandlats i kommunala handikapprådet § 29/2007
med beslut att föreslå Synskadades riksförbund att även skicka
skrivelsen till Landstinget angående frågan om ledsagning.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2008-02-27 § 24
att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på möjliga
lösningar med tanke på regelverket.
Inför nämndens möte 2008-08-20 föreligger tjänsteutlåtande från 1:e
biståndsbedömare Lena Landin daterat 2008-08-01:
Kostnadsfri ledsagning: Utifrån den enskildes behov kan man erhålla
kostnadsfri ledsagning, både utifrån SoL och LSS. Vis ansökan tas det
vid utredning och bedömning hänsyn till det enskilda behovet och
behovet styr om man beviljas ledning eller inte.
Brukarstyrd hemtjänst: Den enskilde som beviljas hjälp i hemmet
(hemtjänst) beviljas för närvarande insatser t ex personlig omvårdnad,
tvätt, städ, inköp, matdistribution. Hur hjälpen sedan kan utföras sker i
överenskommelse mellan den enskilde och med företrädare för
hemtjänsten. Överenskommelsen skrivs ned i en s k genomförandeplan.
Kostnadsfri postläsning: Kostnadsfri postläsning finns ej som särskild
service men kan tillgodoses i samband med att den enskilde beviljats
annat stöd t ex hemtjänst eller boendestöd.
Därutöver finns alltid möjlighet att ansöka om bistånd i olika former.
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12/2008

Rapporter/information
1. Från Socialstyrelsen: Personlig assistans enligt LASS ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
2. Redovisning till länsstyrelsen 2008-06-16 av projektmedel
gällande anhörigsamordnaren.
3. Från Sveriges Kommuner och Landsting 2008-06-13: Ökad ITsamverkan mellan kommunerna och landstingen inom vård,
omsorg och övriga verksamheter.
4. Från Sveriges Kommuner och Landsting 2008-07-09: Cirkulär
08:53 Information om stödinsatser avseende ungdomar och
vuxna med funktionsnedsättning som studerar vid folkhögskola.
5. Från GL Bygg AB 2008-06-24: Angående ej tömda lokaler på
Hagängsgården. Nytt datum för färdigställande 2008-10-17.
6. Information om ombyggnationen på Hagängsgården (info: Eva
Gottvall-Bruno).
7. Redovisning LSS-timmar 1 april – 30 juni 2008
(info: Eva Gottvall-Bruno)
8. Redovisning LASS-timmar 30 juni 2008
(info: Eva Gottvall-Bruno)
9. Daglig verksamhet, Delfinens lokaler, Bergsjö
(info: Eva Gottvall-Bruno)
10. Beviljade + sökta omvårdnadsboenden juni-juli (info: Ingela
Sjökvist)
11. Inrapportering till länsstyrelsen per 2008-06-30 av ej verkställda
beslut inom ÄO, OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO, beslut som är äldre än tre månader:
ÄO och OF = Inga ärenden.
IFO = fyra ärenden gällande kontaktfamilj till barn samt ett
ärende gällande kontaktperson till barn.
12. Meddelande från länsstyrelsen daterat 2008-06-23, dnr: 7014907-08: Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av
Bäckarängs gård, Nordanstigs kommun.
13. Beslut från länsstyrelsen daterat 2008-07-07, dnr: 702-1094208: Upphörande av verksamhet i form av hem för vård eller
boende, Harmångers Ungdomshem AB. Beslut: Tillståndet att
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bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende
upphör att gälla from den 31 juli 2008.
14. Beslut från länsstyrelsen daterat 2008-06-26, dnr: 701-1063508: Tillsyn enligt 26 § Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Beslut: Länsstyrelsen har funnit att OA-nämnden brister i
skyldigheten att kontinuerligt informera personalen om
anmälningsskyldigheten vid allvarliga missförhållanden.
Länsstyrelsen har för avsikt att återigen ta upp frågan vid
kommande tillsyn.
Från oanmäld tillsyn vilken ägde rum 2008-05-27 på Rösta och
Berge gruppbostäder, daglig verksamhet i Elfviksskolan, Bergsjö
15. Beslut från länsstyrelsen daterat 2008-06-26, dnr: 701-1063808: Tillsyn enligt 13 kap 2 § och 4 § SoL:
Beslut: Länsstyrelsen har funnit att OA-nämnden brister i
skyldigheten att kontinuerligt informera personalen om
anmälningsskyldigheten vid allvarliga missförhållanden.
Länsstyrelsen har för avsikt att återigen ta upp frågan vid
kommande tillsyn.
Från oanmäld tillsyn vilken ägde rum 2008-05-27 vid
Hagängsgården och Sörgården samt hemtjänsten i Harmånger.
16. Från länsstyrelsen 2008-07-10, dnr: 701-14473-07:
Jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv inom äldreomsorgen. En sammanställning av resultat från en nationell
tillsyn samt från operativa verksamhetstillsyner i sju län hösten
2007.
17. Från länsstyrelsen 2008-06-09 samt 2008-06-23: Uppföljning av
för den enskilde gynnande domar i länsrätten och kammarrätt,
dnr: 701-9571-08, 701-9667-08 samt dnr: 701-10263-08:
Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp hur, för den enskilde
gynnande dom, handlagts av socialnämnderna. Länsstyrelsen
gör också uppföljning av vilka åtgärder social-nämnderna
vidtagit då mål, utan att vara direkt gynnande för den enskilde,
återförvisats till nämnden för handläggning. Med anledning
därav önskar länsstyrelsen information om nämndens
handläggning.
Kommunens svar:
Dnr: 701-9571-08: Verkställighet av dom enligt LSS = Domen är
verkställd 2008-02-19.
Dnr: 701-9667-08: Verkställighet av dom enligt SoL = Domen ej
verkställd och ärendet avslutades 2008-06-05.
Dnr: 701-10263-08: Verkställighet av dom enligt LSS = Domen
är verkställd 2008-06-10.
18. Ansökan från länsstyrelsen 2008-06-30 dnr: 701-877-08:
Ansökan enligt 16 kap 6 a § SoL om utdömande av särskild
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avgift. Länsstyrelsen yrkar att länsrätten ålägger Nordanstigs
kommun att betala särskild avgift enligt 16 kap 6 a § SoL för
underlåtenhet att inom skälig tid verkställa beslut om bistånd
enligt 4 kap 1 § samma lag. Avgiftens storlek bör beräknas till
17.560 kronor. Länsstyrelsen yrkar dessutom en repressiv del
på angiven bruttokostnad. (Avser kontaktfamilj för barn).
19. Brukarundersökningar, enkäter (info: Berit Burman)
20.

ÄRENDE 8
Delegeringsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll från 2008-06-19 §§ 127-133
2. Myndighetsutskottets protokoll från 2008-06-20 §§ 134-138
3. Myndighetsutskottets protokoll från 2008-07-02 § 139
4. Myndighetsutskottets protokoll från 2008-07-09 §§ 140-154
5. Myndighetsutskottets protokoll från 2008-08-13 §§ 155-…..
6. Delegeringsbeslut daterat 2008-07-04 gällande förändrade
arbetsuppgifter från och med 2008-07-07 för Jenny Sanchez.
Undertecknat av socialchef Mats Collin.
7. Delegeringsbeslut daterat 2008-07-04 gällande förordnande av
tf socialchef = Britt Sjöberg tiden 7-20 juli 2008. Undertecknat av
socialchef Mats Collin.
8. Attestuppdrag daterat 2008-08-05 gällande beslutattesträtt för
verksamhet 1685 serveringstillstånd för Lennart Diamant.
Undertecknat av UK-chef AnnKristine Elfvendal.
9.

ÄRENDE 9
Delgivningar
1. Protokoll från Landstinget Gävleborg: Kollektivtrafikberedningen
2008-06-17.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2008-06-30 § 54:
Delårsbokslut 1 per 30 april 2008 för Nordanstigs kommun.
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2008-06-30 § 56:
Fullmäktiges mål 2009.
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4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2008-06-30 § 57:
Budgetramar 2009. Beslut: OA-nämnden = 178 890 tkr.
5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2008-06-30 § 58: Ny
politisk organisation.
6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2008-03-31 § 26:
Motion om Nattis och Helgis med beslut
1. Bifalla motionen.
2. Kartlägga behovet av barntillsyn i form av Nattis och Helgis
under 2008.
3. Se över möjligheten att tillhandahålla alternativa
driftsformer/alternativa utförare i form av natt- och helgtillsyn för
barn.
4. Inarbeta kostnaden i 2009 års budget.
5. Motionen är därmed besvarad.
7.

ÄRENDE 10
Kurser/konferenser
1. Nationell skadekonferens – hur bygger vi ett säkrare samhälle?
Borås 12-13 november 2008.
2. Från SKL: En gemensam ingång, ett seminarium om hur vi ska
organisera stödet till arbetssökande på lokal nivå. 1/9 i Malmö,
4/9 i Stockholm, 8/9 i Göteborg.
3. Från SKL: Färdtjänst- & sjukresedagar 2008, 22-23 september i
Malmö.
4. Från Skyddsvärnet: diverse kurser, konferenser och seminarium
i höst.
5. Äldreomsorgsdagarna 5-6 november, Stockholmsmässan i
Älvsjö.
6. Länsfolkhälsodagen 17 oktober i Hudiksvall (för Hudiksvalls,
Nordanstigs och Ljusdals kommuner).
7. Från Kommunakuten AB: Konsekvenser av SYSAV-domarna –
vad gör vi nu? 6 oktober i Stockholm.
8. Från Kommunakuten AB: Kurs i offentlighet och sekretess. 15
oktober i Stockholm.
9. Från Kommunakuten AB: Seminarium om samverkansavtal på
individnivå kring psykiskt funktionshindrade. 14 oktober i
Stockholm.
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10. Från Kommunakuten AB: Kommunal juridik för tjänstemän och
förtroendevalda. 2 oktober i Stockholm.
11. Från Kommunakuten AB: Rätt beslut vid upphandling i
konkurrens. 17 september i Stockholm.
12. Från Region Gävleborg, Dalarna: Socialarbetares och andra
kommunanställdas medverkan i domstolsprocessen. 1 oktober i
Falun.
13. Från Region Gävleborg, Dalarna: Arkiv i praktiken. 21 oktober i
Tällberg.
14. Från Region Gävleborg, Dalarna: Bevarande och gallring av
socialtjänstens handlingar. 7 oktober i Gävle.
15. Från Region Gävleborg, Dalarna: Personalhandlingar –
offentlighet, sekretess och dokumenthantering i kommun och
landsting. 6 oktober i Gävle.
16. Från Region Gävleborg, Dalarna: Avtal och arbetsrätt för chefer
och arbetsledare – vet du som personalansvarig vad som
gäller? 8 oktober i Tällberg.
17. Från FSS: ”Hur kan det kosta så olika?” (Kostnad per brukare).
17 september i Borlänge.
18. Från föreningen Enhörningen: Farliga droger på nätet – går det
att stoppa? 7 oktober i Sundsvall.
19. Från Regionförbundet Södra Småland: Vill vi verkligen ha en
hållbar utveckling? 10 oktober i Växjö.
20. Från Regionförbundet Södra Småland: Blir den nya LSS bättre?
2-3 september i Växjö.
21. Vård och omsorgsriksdagen, 9-11 september
Stockholmsmässan.
22. ”Det begripliga ungdomsvåldet” om våld kan förklaras kan det
även förebyggas. 2-3 oktober i Stockholm.

ÄRENDE 11
Föreläggande från Länsrätten daterat 2008-07-07, mål nr 1233-08
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig skriftligen till länsrätten.
(Anstånd med svarstid till 3 september).
Gällande ansökan från länsstyrelsen dnr: 701-877-08: Ansökan enligt
16 kap 6 a § SoL om utdömande av särskild avgift. Länsstyrelsen yrkar
att länsrätten ålägger Nordanstigs kommun att betala särskild avgift
enligt 16 kap 6 a § SoL för underlåtenhet att inom skälig tid verkställa
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beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § samma lag. Avgiftens storlek bör
beräknas till 17.560 kronor. Länsstyrelsen yrkar dessutom en repressiv
del på angiven bruttokostnad med 25%. (Ärendet avser kontaktfamilj
för barn).

ÄRENDE 12
Remiss från länsstyrelsen daterad 2008-05-28, dnr: 701-5932-08:
Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § SoL
En privatperson har inkommit med klagomål på nämndens handläggning.
Länsstyrelsen begär härmed in nämndens yttrande i form av ett
bemötande av de delar av klagomålet som berör nämnden i
Nordanstigs kommun.
(Anstånd med svarstid till 3 september).

ÄRENDE 13
Remiss från länsstyrelsen daterad 2008-05-28, dnr: 701-6557-08:
Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § SoL
Privatpersoner har inkommit med klagomål på nämndens handläggning
av ärenden rörande tre barn.
Länsstyrelsen begär härmed nämnden yttrande över klagomålet i form
av en redogörelse för ärendet, bemötande av de uppgifter som
framförs samt nämndens bedömning av barnens situation.
(Anstånd med svarstid till 3 september).

ÄRENDE 14
Remiss från länsstyrelsen daterad 2008-06-02, dnr: 701-8585-08:
Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § SoL
En privatperson har inkommit med klagomål på nämndens
handläggning.
Länsstyrelsen begär härmed nämndens yttrande över klagomålet.
(Anstånd med svarstid till 3 september).
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ÄRENDE 15
Föreläggande från Kammarrätten daterat 2008-08-06, mål nr
2340-08
Nämnden skall senast 22 augusti inkomma med skriftligt svar på
överklagan gällande mål nr 2340-08, vård enligt LVM, till Kammarrätten
i Sundsvall.

ÄRENDE 16
OA-nämndsmöte och myndighetsutskottsmöte i oktober, ändring
av sammanträdesdagar.
Förslag:
OA-nämnd = 8 oktober (budget 2009)
Myndighetsutskott = 22 oktober

ÄRENDE 17
Övrigt

