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OBS! ÄNDRAD DAG till torsdag

1.

Val av justerare

2.

Ekonomirapport 2008-05. BILAGA

3.

Budgetanpassning 2008

4.

Revidering av OA-nämndens arbets- och
delegationsordning (ang särskilt förordnad
vårdnadshavare

5.

Vårdnadsöverflyttning/särskilt förordnad
vårdnadshavare (individärende nr 1) Sekretess

Lena C

6.

Vårdnadsöverflyttning/särskilt förordnad
vårdnadshavare (individärende nr 2) Sekretess

Lena C

7.

Remiss från länsstyrelsen, dnr: 701-877-08:
Särskild avgift gällande ej verkställt beslut ang
kontaktfamilj

Lena C

8.

Rutiner/riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt SoL
som beviljats mot återbetalning. BILAGA

Lena C

9.

Seniormässa

Mats

10.

Huvudmannaskap för ungdomsmottagningen i
Hudiksvall. BILAGA

Mats

11.

Från Socialstyrelsen: Stimulansbidrag för att
förbereda och utveckla valfrihetssystem inom
äldre- och handikappomsorg. BILAGA

12.

Rapporter/information. BILAGA

13.

Delegeringsbeslut

74/2008
Katarina
Katarina

12/2008

Eva
Britt
Eva
Britt
Lena C

14.

Delgivningar

15.

Kurser/konferenser

16.

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: Kjell Flodin (s) eller Helena Bikoff (c)

ÄRENDE 2

74/2008

Ekonomirapport 2008-05

ÄRENDE 3
Budgetanpassning 2008
Bakgrund:
Förvaltningen har fått uppdrag i OA-nämnden 2008-05-21 § 66 att göra
ytterligare analyser och föreslå åtgärder för att uppnå ett nollresultat för
år 2008.
Delårsbokslutet per 2008-04-30 visar på en nettokostnad av – 800 tkr i
nämndens helårsprognos mot budget.

ÄRENDE 4
Revidering av OA-nämndens arbets- och delegationsordning (ang
särskilt förordnad vårdnadshavare
Förslag från förvaltningen att beslut gällande särskilt förordnad
vårdnadshavare delegeras till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
myndighetsutskott.

ÄRENDE 5
Vårdnadsöverflyttning/särskilt förordnad vårdnadshavare
(individärende nr 1) Sekretess
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ÄRENDE 6
Vårdnadsöverflyttning/särskilt förordnad vårdnadshavare
(individärende nr 2) Sekretess

ÄRENDE 7
Remiss från länsstyrelsen, dnr: 701-877-08: Särskild avgift
gällande ej verkställt beslut ang kontaktfamilj
Enligt inrapporterad uppgift har socialnämnden den 31 maj 2007
beviljat ansökan om kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL till en flicka.
Verkställigheten är avbruten. Anledningen till att verkställigheten har
avbrutits har uppgivits vara att den enskilde har tackat nej till insatsen.
Länsstyrelsen överväger att ansöka om särskild avgift enligt 16 kap 6 c
§ SoL. Innan länsstyrelsen tar ställning till om en ansökan om
sanktionsavgift ska göras bereds nämnden härmed tillfälle att yttra sig.
OBS! Förlängd svarstid till 2008-06-27.

ÄRENDE 8
Rutiner/riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt SoL som beviljats
mot återbetalning
Bakgrund:
Förvaltningen har av OA-nämndens myndighetsutskott den 2008-01-23
§ 18 fått i uppdrag att komplettera riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd
som beviljas mot återkrav med rutin som styr hur förvaltningen ska
bedöma och kräva återbetalning av ekonomiskt bistånd samt hur
redovisningen ska ske till nämnden.
Förvaltningen, via 1:e socialsekreterare Lena Carlsson, har utarbetat
ett förslag gällande rutiner för ärenden där ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen beviljats mot återbetalning (förslag daterat
2008-05-27). Detta förslag kompletterar tidigare riktlinjer gällande
ekonomiskt bistånd som beviljats mot återbetalning, återsökning och
återkrav daterat 2007-02-09.
Målsättningen är att utarbeta sammanhållna riktlinjer och rutiner för
handläggning av ekonomiskt bistånd, återbetalning, boende i andrahandslägenhet med mera och förvaltningen planerar återkomma om
detta senare.
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234/2008

Seniormässa
Bakgrund:
Från Folkhälsorådet föreligger följande förslag daterat 2008-03-28:
Folkhälsorådet i Nordanstig vill stödja och stimulera hälso- och
sjukvårdsförebyggande åtgärder i vår kommun.
Det önskar vi bland annat göra genom att anordna en mässa som är
riktad till kommunens seniorer.
Syftet med mässan är att besökarna skall komma till mässan och bli
aktiverade, informerade och att vi kan visa vad som finns i kommunen
och att det är bra att vara pensionär i Nordanstigs kommun.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2008-04-24 § 57
att uppdra till förvaltningschefen undersöka möjligheten att genomföra
seniormässa.

ÄRENDE 10
Huvudmannaskap för ungdomsmottagningen i Hudiksvall
Bakgrund:
Den första ungdomsmottagningen (UM) startade i Borlänge 1970 på
initiativ av barn- och ungdomsläkaren Gustav Högberg. Hans tanke var
att medvetet förena frågor runt kropp och själ och att integrera dessa
med samlevnadsfrågor.
Från att ha varit en verksamhet som oftast har legat i marginalen av en
annan verksamhet, har UM utvecklats till självständiga enheter som
idag är en självklarhet för unga människor.
I landstinget Gävleborg finns idag UM i varje kommun. Samtliga
mottagningar finansieras av både kommuner och landsting men huvudmannaskapet för samtliga mottagningar utom en ligger hos landstinget.
Såväl det administrativa som medicinska ansvaret ligger idag på
mödrahälsovårdsöverläkaren.
UM i Hudiksvall, som startade sin verksamhet för precis 20 år sedan,
har Hudiksvalls kommun som sin huvudman.
Fördelar med ett förändrat huvudmannaskap:
Ett ändrat huvudmannaskap till landstinget innebär att samtliga UM i
länet organiseras inom samma enhet. Fördelarna med detta blir blant
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annat att ungdomar i hela länet ges större möjlighet till rätt vård på lika
villkor.
Förslag till beslut:
Social- och fritidsnämnden i Hudiksvalls kommun, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i Nordanstigs kommun samt barn- och
ungdomshälsovården inom Landstinget föreslås besluta
Att från och med 2009-01-01 överföra huvudmannaskapet för
ungdomsmottagningen i Hudiksvall från Hudiksvalls kommun till
Landstinget Gävleborg.
(Tjänsteutlåtande daterat 2008-05-19 undertecknat av chefen för
ungdomsenheten Jennie Blomstrand, Hudiksvalls kommun,
vårdenhetschef Maud Ramsby, Landstinget Gävleborg samt socialchef
Mats Collin, Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 11
Från Socialstyrelsen: Stimulansbidrag för att förbereda och
utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag (S 2008/3609/ST) att under
2008 besluta om och fördela 280 miljoner kronor i bidrag till
kommunerna för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom
äldre- och handikappomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Stimulansmedlen kan beviljas kommuner för att förbereda ett eventuellt
införande av valfrihetssystem i linje med den föreslagna lagstiftningen
om valfrihetssystem (LOV). Stimulansmedel kan också beviljas
kommuner som redan infört eller fattat beslut om att införa system för
valfrihet, ofta kallat kundval, och behöver utveckla och anpassa dessa
system till de förutsättningar som följer av den föreslagna lagstiftningen.
Ansökan ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 2008-09-30.
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12/2008

Rapporter/information
1. Utvärdering från demensutbildning januari och maj 2008.
2. Regeringsbeslut från regeringen daterat 2008-05-15
S2007/5551/HS: Uppdrag att utbetala bidrag till kommuner för
att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform.
3. Från socialstyrelsen 2008-05-25, dnr: 00-1490/2008:
Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre
personer = Nordanstigs kommun erhåller 1.287 tkr för år 2008.
4. Ansökan till länsstyrelsen 2008-06-02: Ansökan om stimulansmedel för anhörigstöd 2008 undertecknad av kommunchef
Thord Wannberg och socialchef Mats Collin.
5. Beslut från länsstyrelsen 2008-06-02, dnr: 702-6900-06:
Ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap 1 §
SoL med beslut att Hasselakollektivet AB ges tillstånd att
bedriva HVB-hemsverksamheten Hasselakollektivet Bäckarängs
gård.
6. Beslut från länsstyrelsen 2008-06-02, dnr: 701-1064-08:
Uppföljning av verksamhetstillsyn avseende
barnavårdsutredningar och familjehemsvård och kvalitet med
beslut att avsluta uppföljningen.
Bakgrund: Länsstyrelsen genomförde i mars 2007 tillsyn av
handläggningen av barnavårdsutredningar och
familjehemsvården samt kvalitet inom individ- och
familjeomsorgen.
7. Från Migrationsverket 2008-05-30, dnr: 111-2008-12401:
Prognos 2008 på samma nivå som mottagandet 2007.BILAGA.
8. Meddelande från länsstyrelsen 2008-05-27:
Tillsyn enligt 13 kap 2 § och 4 § SoL och 26 § LSS:
Tillsynen ägde rum 2008-05-27 på gruppbostad i Nordanstig.
Återföringen av resultatet av tillsynen kommer att ske i form av
ett tillsynsbeslut till ansvarig nämnd.
9. Rapport omvårdnadsboenden per 2008-06-10:
Sju personer har beslut om boende. Två platser finns
tillgängliga. 16 personer under utredning.
10. Artikel i tidskriften ”Äldre i centrum nr 2/2008”: Köp ett dragspel
så lever du längre, en artikel om 96-åriga Signe Selander i
Gnarp, deltagare i befolkningsstudien SNAC-Nordanstig.
11. Brev inkommet 2008-06-09 angående öppnande av
Hasselbacken i Hassela. BILAGA.
12. Ansökan: personalkooperativ, utbildning av personal (info: Eva
Gottvall-Bruno). BILAGA.
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ÄRENDE 13
Delegeringsbeslut
1. Från tf IFO-chef Britt Sjöberg undertecknat 2008-05-12:
Ingmarie Eriksson vikarierar som handläggare av faderskap
heltid under tiden 2008-05-12—2008-05-23 samt på halvtid
2008-05-26—2008-06-26.
2. Från tf IFO-chef Britt Sjöberg undertecknat 2008-04-07:
Lennart Diamant tjänstgör som alkoholhandläggare från och
med 2008-04-07.
3. Från tf IFO-chef Britt Sjöberg undertecknat 2008-05-28:
Lena Carlsson är tillförordnad IFO-chef tiden 2008-05-29 –
2008-06-08.
4. Beslut i myndighetsutskottet 2008-06-04: omvårdnadsstipendium 2008.

ÄRENDE 14
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från myndighetsutskottet 2008-06-04 § 124:
Riktlinjer gällande registerutdrag vid uppdrag för individ- och
familjeomsorgen.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2008-05-05 § 35:
Årsredovisning 2007 för Nordanstigs kommun.
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2008-05-05 § 45:
Tilläggsbudget investeringar 2008.

ÄRENDE 15
Kurser/konferenser
1. Färdtjänst- och sjukresedagar 2008, 22-23 september i Malmö.

ÄRENDE 16
Övrigt

