NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 22 oktober 2008 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Ekonomirapport 2008-09. BILAGA

3.

Kvalitetsgarantier. OA § 116/2008. BILAGA

4.

Handikappanpassning av badstrand, Sörfjärden.
OA § 118/2008

5.

Motion om särskilt boende för senildementa.
OA § 119/2008

6.

Alternativa driftsformer inom omsorgsverksamheten. Kf § 71/2008 – bilaga.

7.

Tillsyn enligt 26 § LSS, länsstyrelsens dnr: 7015367-08 ang Rösta gruppbostad, dokumentation.
BILAGA

8.

Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § SoL:
länsstyrelsens dnr: 701-4754-08. BILAGA

9.

Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § SoL:
länsstyrelsens dnr: 701-14041-08. BILAGA

10.

Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL: länsstyrelsens dnr:
701-12346-07. BILAGA

11.

Underrättelse från Länsrätten, mål nr 1233-08.
BILAGA

12.

Info Ronny Spångberg kl. 13:00

13.

Info Britt-Marie Sjölund kl. 14:00 ang
läkemedelsanvändning på särskilda boenden

74/2008

115/2008

14.

Rapporter/information. BILAGA

15.

Delegeringsbeslut

16.

Delgivningar

17.

Kurser/konferenser

18.

Övrigt

12/2008

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: Gun Forssell Spång (s) eller Petra Frelin Dahlgren (m).

ÄRENDE 2
Ekonomirapport 2008-09

ÄRENDE 3
Kvalitetsgarantier
Bakgrund:
Ärendet tidigare behandlat i nämnden 2008-09-24 § 116.
Beslutsunderlag
Föreligger tjänsteutlåtande från utredare Berit Burman daterat
2008-10-15:
Omsorgs- och Arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde
24 september 2008 att ersätta brukargarantier med kvalitetsgarantier.
Uppdraget att utarbeta kvalitetsgarantier för personalkontoret har inte
kunnat genomföras på grund av hög arbetsbelastning på kontoret.
Invandrarenhetens garantier är heller inte klara eftersom mera
ingående diskussioner behövs och garantierna ska inte lova det som
enheten ändå är ålagd att genomföra.
Däremot har garantier arbetats fram för Vuxenutbildning och
SoL-ärenden.

ÄRENDE 4
Handikappanpassning av badstrand, Sörfjärden
(Yttrande till KS).
Bakgrund:
Styrelsen för Intresseföreningen i Sörfjärden, vilken representerar
bofasta och sommargäster, har under året diskuterat möjligheten att
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erbjuda en möjlighet att nå stranden. Tankarna går även till de äldre i
byn och unga familjer med barnvagnar eller kärror.
Det gäller tillverkning av en träramp från vägen ner mot stranden.
Rampen avslutas lämpligen med ett mindre däck där rullstolar och
rollatorer kan få plats.
Det finns flera ställen där en ramp kan byggas utan att störa
bredvidliggande fastigheter. Lämpligast är nog att lägga den i
anslutning till parkeringsplatsen mitt på Strandvägen.
Vår fråga till kommunen är om kommunen kan projektera och
genomföra denna idé. De flesta argumenten talar till förmån för en
sådan handikappanpassning – nackdelarna är naturligtvis kostnaden
och underhållet.
Kommunstyrelsen önskar nämnden yttrande.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2008-09-24 § 118
att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till alternativa lösningar
på förfrågan samt att ärendet lämnas även till kommunala
handikapprådet för yttrande.

ÄRENDE 5
Motion om särskilt boende för senildementa
(Yttrande till KS).
Kommunstyrelsen önskar OA-nämndens yttrande över motion från
F.P. Liberalen Nordanstigs kommun med förslag till beslut samt med
tidplanen att vara klart under hösten 2008.
”Motion till Nordanstigs kommun”
Jag vill föreslå å Nordanstigs vägnar att kommunen undersöker
möjligheten i kommunen för att bygga en lokal eller en avdelning för de
senildementa pensionärer som behöver just denna speciella vård i
kommunen. Jag har samtalat med flera anhöriga och vänner samt
personalen inom vården som anser att det skulle vara bra med ett
speciellt boende för pensionärer med senildement problematik inom
kommunen”.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev 2008-09-24 § 119
att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till yttrande i ärendet.
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115/2008

Alternativa driftsformer inom omsorgsverksamheten
Kommunstyrelsen gav 2005-04-14 § 86 omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda frågan om alternativ
omsorgsverksamhet, exempelvis liknande system som Nacka kommun
har utformat.
Thomas Hallgren från Kommunakuten AB besökte fullmäktige i
mars 2008 och informerade om alternativa driftsformer inom
äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige tog beslut 2008-09-29 § 71 att uppdra till OAnämnden att pröva en form av alternativ driftsform inom äldreomsorgen
samt att de krav/frågeställningar i fullmäktiges beslut 2008-03-31 § 20
för närvarande ej kan tillgodoses då frågeställningarna är för tidigt
väckta.

ÄRENDE 7
Tillsyn enligt 26 § LSS, länsstyrelsens dnr: 701-5367-08:
Rösta gruppbostad, dokumentation

ÄRENDE 8
Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § SoL: länsstyrelsens
dnr: 701-4754-08.

ÄRENDE 9
Tillsynsärende enligt 13 kap 2 § SoL: länsstyrelsens
dnr: 701-14041-08
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ÄRENDE 10
Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL: länsstyrelsens dnr: 701-12346-07

ÄRENDE 11
Underrättelse från Länsrätten, mål nr 1233-08

ÄRENDE 12
Info Ronny Spångberg kl. 13:00

ÄRENDE 13
Info Britt-Marie Sjölund kl. 14:00 ang läkemedelsanvändning på
särskilda boenden

ÄRENDE 14

12/2008

Rapporter/information
1. Rapport: Jämföra (info: Katarina Sjödin)
2. Kollektivtrafikberedningen (info: Mats Collin)
3. Rapport till länsstyrelsen per 2008-09-30 ang ej verkställda
beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade = 0 ärenden gällande
äldreomsorg och omsorg och personer med funktionshinder
enligt SoL. (Rapport från IFO saknas för dagen).
4. Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (S 2006:05)
BILAGA.
5. Från PTS: Post- och betaltjänster från 2008-12-01.
6. Dom från Länsrätten daterad 2008-09-15: mål nr 763-08:
Saken: Särskild avgift enligt SoL (2001:453); kontaktfamilj.
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Domslut: Länsrätten bifaller ansökan på så sätt att Nordanstigs
kommun åläggs att till staten betala en särskild avgift om 10.000
kronor.
7. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2008-09-26, dnr: 701-5932-08
gällande tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL, privatperson.
Beslut: Länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden för brister i
hanteringen av utlämnande av handling.
8. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2008-09-25, dnr:
701-13020-08 gällande tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL,
privatperson.
Beslut: Klagomålet föranleder ingen ytterligare åtgärd utöver
företagen granskning.
9. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2008-09-22, dnr: 701-6557-08
gällande tillsynsärende enligt 13 kap 2 § SoL, privatperson.
Beslut: Länsstyrelsen riktar ingen kritik mot nämnden. Ärendet
avslutas.
10. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2008-09-22, dnr: 701-8585-08
gällande tillsynsärende enligt 13 kap 2 § SoL, privatperson.
Beslut: Länsstyrelsen riktar ingen kritik mot nämnden. Ärendet
avslutas.
11. Brev från Länsstyrelsen daterat 2008-10-10, dnr: 701-15478-08
och 701-15479-08 gällande tillsyn enligt 13 kap 2 § och 4 § SoL.
Uppföljning av verksamhetstillsyner, genomförs 22 oktober 2008
avseende verksamhetstillsyn av hemtjänsten, västra distriktet
samt verksamhetstillsyn av äldreomsorgens myndighetsutövning.

ÄRENDE 15
Delegeringsbeslut
1. Attestuppdrag daterat 2008-10-03 till arbetsmarknadsstrateg
Bente Sandström gällande verksamhet 7550 försörjningsstöd
tiden 2008-09-15 – 2008-12-31. Undertecknat av socialchef
Mats Collin.
2. Tillförordnande av IFO-chef för tiden 2008-10-01 – 2008-10-31 =
Britt Sjöberg. Undertecknat av socialchef Mats Collin
2008-10-03.
3. Svar till länsstyrelsen dnr: 701-12860-08: Undertecknat av
ordförande Sven-Åke Eriksson (c) 2008-10-02.
4. Svar till länsstyrelsen dnr: 701-12861-08: Undertecknat av
ordförande Sven-Åke Eriksson (c) 2008-10-02.
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5. Svar till länsstyrelsen dnr: 701-12862-08: Undertecknat av
ordförande Sven-Åke Eriksson (c) 2008-10-02.
6. Svar till länsstyrelsen dnr: 701-12863-08: Undertecknat av
ordförande Sven-Åke Eriksson (c) 2008-10-02.

ÄRENDE 16
Delgivningar
1. Från Regeringskansliet: Regeringens insatser för att förbättra
missbruks- och beroendevården (informationsskrift).
2. Från kommunfullmäktige 2008-09-29 § 74: Gemensamma
utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar 0-18 år
mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg.

ÄRENDE 17
Kurser/konferenser
1. Invigning av Barnahuset Gävleborg 5 november i Gävle.
2. Inbjudan till ”Planera för häst” 20 november i Bollnäs.
3. Från SKL: Hur ändras organisationen och styrningen i ett
valfrihetssystem? 14 november i Skövde.
4. Förebyggande arbete på alkohol-, narkotika-, och
tobaksområdet, 7 november i Gävle.
5. ”Vårdkedjor” samverkan som gör skillnad, 20 november i Umeå
eller 25 november i Södertälje.
6. Presentation av regeringens missbruksstrategi, 6 november i
Stockholm.
7. Inbjudan till mötesdagar om anhörigfrågor, 2 december i
Östersund eller 15 december i Gävle.

ÄRENDE 18
Övrigt

