NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 26 november 2008 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Ekonomirapport 2008-10. BILAGA

3.

Sammanträdesplan 2009

4.

Förenklad biståndshandläggning, utvärdering.
OA § 22/2008. BILAGA

125/2008

5.

Rapporter/information

12/2008

6.

Delegeringsbeslut

7.

Delgivningar

8.

Kurser/konferenser

9.

Övrigt

10.

Föreläggande från Länsrätten 2008-10-15 mål nr
1838-08: Särskild avgift enligt 16 kap § 6 a, b, c, d,
e, SoL, kontaktfamilj

11.

Föreläggande från Länsrätten 2008-10-15 mål nr
1839-08: Särskild avgift enligt 16 kap § 6 a, b, c, d,
e SoL, kontaktfamilj

12.

Föreläggande från Länsrätten 2008-10-14 mål nr
1840-08: Särskild avgift enligt 16 kap § 6 a, b, c, d,
e SoL, kontaktfamilj

74/2008

Har du frågor kring handlingarna/ärendena 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: Barbro Högström-Larsson (c)

ÄRENDE 2

74/2008

Ekonomirapport 2008-10

ÄRENDE 3
Sammanträdesplan 2009
Följande förslag föreligger:
Omsorgs- och lärandenämndens sammanträdesdagar 2009 =
onsdagar kl. 08:30:
28/1
16/8
25/2
23/9
25/3
21/10
22/4
11/11
27/5
16/12
17/6
OL-nämndens myndighetsutskotts sammanträdesdagar 2009 =
onsdagar kl. 08:30:
14/1
12/8
11/2
9/9
11/3
7/10
8/4
28/10
13/5
2/12
3/6
24/6

ÄRENDE 4

125/2008

Förenklad biståndshandläggning, utvärdering
Förvaltningen har utifrån nämndens mål gjort en inventering av
förenklad biståndshandläggning i äldreomsorgen. Inventeringen är
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gjord i de ärenden som varit aktuella under perioden 2008-04-01 till och
med 2008-09-30.
Framtid:
Framledes kanske en tätare annonsering skulle ge flera ärenden.
Att informera på områdesrapporter inom hemtjänsten skulle kunna
hjälpa till att sprida informationen.
Att använda sig av förenklad handläggning är en bra service till
medborgarna. Att sätta gränsen till 65+ torde inte göra någon högre
belastning i verksamheten då det visat sig även i vår kommun att det
snarare är funktionsnedsättningen och vilka konsekvenser den ger som
är det avgörande.
Diskussionen framåt skulle förslagsvis innefatta att lägga till
avlösarservice i hemmet för anhörigvårdare i baspaketet med upp till
12 timmar/månad för att underlätta i deras vardag.

ÄRENDE 5

12/2008

Rapporter/information
1. Rapport för 3:e kvartalet 2008 från Samhall AB ang avtalet med
Nordanstigs kommun, vilket motsvarar ca åtta årsarbetare.
BILAGA
2. Arkivtillsyn IFO. BILAGA
3. Från Arbetsmiljöverket 2008-10-23 AIFA 2008/40527:
Föranmälan av inspektion vid hemtjänsten och personlig
assistans, 25-26 november.
4. Beslut från Länsstyrelsen daterat 2008-11-05, dnr: 704-9294-08:
Statsbidrag 2008 för utveckling av varaktiga stödformer till
anhöriga som vårdar och hjälper närstående.
Beslut: Länsstyrelsen beviljar Nordanstigs kommun statsbidrag
med 350.000 kronor för år 2008.
5. Meddelande från Länsstyrelsen 2008-11-04, dnr: 701-16994-08:
Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL. Enkät angående vissa biståndsinsatser inom äldreomsorgen. Regeringen har givit
Länsstyrelserna i uppdrag att sammanställa och redovisa den
tillsyn som genomförts och de iakttagelser som gjorts i tillsynen
under 2008. I uppdraget ingår även att granska kommunernas
riktlinjer för biståndsinsatser.
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Resultatet av denna enkät redovisas till Socialdepartementet
senast 1 juni 2009.
6. Nyhetsbrev nr 3/2008 från Nationellt kompetenscentrum
Anhöriga.
7. Från Sveriges Kommuner och Landsting, förslag till yttrande:
LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra.
Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). BILAGA
8. Äldreomsorgsdagar 5-6 november (info: Sven-Åke Eriksson (c)
och Urban Rohlin (s).
9. Invigning av Barnahus Gävleborg 5 november (info: Mats Collin)
10. Budgetinformation (uppdrag från OA-nämnden 2008-09-24
§ 118): taxor/avgifter 2009.

ÄRENDE 6
Delegeringsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll 2008-10-27 § 221.
2. Myndighetsutskottets protokoll 2008-11-12 §§ 222-232.
3. OA-nämndens beslut 2008-10-22 § 137 att delegera till
ordförande Sven-Åke Eriksson besluta i ärendet.
4. OA-nämndens beslut 2008-10-22 § 138 att delegera till
ordförande Sven-Åke Eriksson besluta i ärendet.
5. OA-nämndens beslut 2008-10-22 § 139 att delegera till vice
ordförande Helena Bikoff besluta i ärendet.
6. OA-nämndens beslut 2008-10-22 § 140 att delegera till
ordförande Sven-Åke Eriksson besluta i ärendet.
7. Ny organisation – nya samarbetsformer.
8. Presentation av nye verksamhetschefen för verksamhetsstöd,
Mats Dahl.

ÄRENDE 7
Delgivningar
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ÄRENDE 8
Kurser/konferenser
1. Från Kommunakuten AB: Kommunal samverkan – en dag om
möjligheter, 2009-03-25 i Stockholm.
2. Från Kommunakuten AB: Seminarium om konkurrensutsättning
och ökad marknadsanvändning, 20-21 januari 2009 i Stockholm.
3. Förvaltningsrätt för dig som arbetar inom tillsynsverksamhet, 12
februari 2009 i Falun.

ÄRENDE 9
Övrigt

ÄRENDE 10
Föreläggande från Länsrätten 2008-10-15 mål nr 1838-08: Särskild
avgift enligt 16 kap § 6 a, b, c, d, e, SoL, kontaktfamilj
Länsstyrelsen i Gävleborg 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 minst 10.000 kronor.
Länsstyrelsen yrkar dessutom en repressiv del på angiven
bruttosumma.
(OA-nämnden har tidigare behandlat ärendet 2008-09-24 § 120)

ÄRENDE 11
Föreläggande från Länsrätten 2008-10-15 mål nr 1839-08: Särskild
avgift enligt 16 kap § 6 a, b, c, d, e SoL, kontaktfamilj
Länsstyrelsen i Gävleborg 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 minst 10.000 kronor.
Länsstyrelsen yrkar dessutom en repressiv del på angiven
bruttosumma.
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(OA-nämnden har tidigare behandlat ärendet 2008-09-24 § 121)

ÄRENDE 12
Föreläggande från Länsrätten 2008-10-14 mål nr 1840-08: Särskild
avgift enligt 16 kap § 6 a, b, c, d, e SoL, kontaktfamilj
Länsstyrelsen i Gävleborg 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 minst 10.000 kronor.
Länsstyrelsen yrkar dessutom en repressiv del på angiven
bruttosumma.
(OA-nämnden har tidigare behandlat ärendet 2008-09-24 § 122)

