NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 16 januari 2008 kl. 08:30

1.

Val av justerare.

2.

Ekonomirapport 2007-12. Delas ut vid mötet.

3.

Träff med enhetschefer inom OA

4.

Internbudget 2008. Delas ut vid mötet

5.

Tilläggsbudget 2008, investeringar. Delas ut vid
mötet

6.

Riksnorm för försörjningsstöd 2008. BILAGA

7.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2008.

8.

Riktlinjer för feriearbeten 2008

9.

Riktlinjer för upphämtningsbidrag 2008

10.

Från SKL: Ersättningar och villkor vid
familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. år 2008.
BILAGA cirkulär 08:4

696/2007

11.

Från SKL: Ersättningar till kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SoL för år 2008.
BILAGA cirkulär 08:5

697(2007

12.

Från SKL: Ersättningar till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt
LSS för år 2008. BILAGA cirkulär 08:6

698/2997

13.

Svar till Länsstyrelsen ang verksamhetstillsyn
enligt 13 kap 2 § SoL, IFO, dnr: 701-1300-07
BILAGA

55/2007

14.

Arbets- och delegationsordning 2008 för
OA-nämnden

15.

Rapporter/information. BILAGOR

16.

Delegeringsbeslut

17.

Delgivningar

18.

Kurser/konferenser
Har du frågor kring handlingarna/ärendena i kallelsen, 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)

ÄRENDE 2
Ekonomirapport 2007-12

ÄRENDE 3
Träff med enhetschefer inom OA

ÄRENDE 4
Internbudget 2008

ÄRENDE 5
Tilläggsbudget 2008, investeringar

ÄRENDE 6
Riksnorm för försörjningsstöd 2008
Regeringen har den 6 december 2007 beslutat om riksnorm för
försörjningsstöd för år 2008 genom beslut om ändring av socialtjänstförordningen (2201:937)
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ÄRENDE 7
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2008

ÄRENDE 8
Riktlinjer för feriearbeten 2008
Tjänsteutlåtande föreligger från verksamhetschef Bente Sandström,
daterat 2008-01-09:
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för arbetet med
feriearbete 2008.
De liggande budgetförutsättningarna (175 tkr) innebär reducerade
platser nästa år och omfattar nu ca 35 platser. 2007 erhöll 110
ungdomar feriearbete och 201 stycken 2006.
Nordanstigs kommun, Äldreomsorgen, har avtal med
Bromangymnasiet i Hudiksvall om feriearbetsplatser för
Omvårdnadsprogrammets studerande i åk 1. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden har tidigare haft intentionerna att rikta en del
feriearbetsplatser mot omsorgen. Detta i ett rekryterande syfte då
omvårdnadsprogrammet har haft få sökande och man ser en framtida
risk i personalrekryteringen till utbildade i omvårdnadsarbetet. 2008 års
35 platser föreslår vi i sin helhet riktas mot omsorgen och fördelas
mellan de tre årskullarna. Åk 8 som har intresse och avser att söka OP,
åk 9 som har sökt OP och de avtalade inom OP åk 1.
Förslag för riktlinjer 2008:
• Feriearbetet omfattar 75 timmar, normaltid är tre veckor, fem
timmar om dagen, måndag till fredag.
• Arbetet utförs under en period under sommaren. V. 25 – 27.
• Platserna erbjuds de som fyllt 15 år men ej 18 år samt går ut åk
8, 9 och åk 1 på Gymnasiets Omvårdnadsprogram enligt avtal.
Platserna riktar sig till de som avser att söka
Omvårdnadsprogrammet i sitt kommande gymnasieval.
• I det fall sökande ungdomar är fler än erbjudna platser
prioriteras de som ej haft feriearbete föregående år och därefter
lottning.

Förslag till beslut:
Att fastställa ovanstående riktlinjer för feriearbeten 2008
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ÄRENDE 9
Riktlinjer för upphämtningsbidrag 2008

ÄRENDE 10

696/2007

Från SKL: Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn,
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. år 2008.
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård är av stor betydelse bl.a.
när det gäller att rekrytera och behålla familjehem. Familjehemmet ska
genom socialtjänsten ges en god information om de ersättningar och
de villkor som gäller för deras uppdrag. Lagstiftningen ge inte mycket
stöd i denna handläggning och det finns i kommunerna behov av
rekommendationer och vägledning gällande ersättningar och villkor.
Mot bl.a. denna bakgrund har Sveriges Kommuner och Landsting
sammanställt denna information om ersättningar och villkor vid
familjehemsvård.
(OBS! Detta cirkulär 08:4 ersätter cirkulär 07:81)

ÄRENDE 11

697/2007

Från SKL: Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner
enligt SoL för år 2008.
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och
beslutsfattare i kommuner gällande handläggning av ärenden som rör
kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Eftersom det är generella
rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.
(OBS! Detta cirkulär 08:5 ersätter cirkulär 07:83)
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698/2997

Från SKL: Ersättningar till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och
beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som
rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS.
Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd
för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av
dessa ärenden.
(OBS! Detta cirkulär 08:6 ersätter cirkulär 07:82)

ÄRENDE 13

55/2007

Svar till Länsstyrelsen ang verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 §
SoL, IFO, dnr: 701-1300-07
Bakgrund
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 och 2007
genomföra tillsyn över kvaliteten i kommunens arbete med att utreda
barn och ungdomars biståndsbehov samt kvaliteten i arbetet vad gäller
familjehemsplacerade barn. Tillsynen genomförs i länets samtliga
kommuner.
Länsstyrelsen har därför 2007-03-08 och 03-09 vid besök i Nordanstigs
kommun genomfört sådan tillsyn och riktar kritik mot omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i tillsynsrapporten Dnr. 701-1300-07.
Resultatet av tillsynen har återförts vid en träff med politiker och
tjänstemän 2007-06-15
Utredarens bedömning
Utredarens bedömning är att kvalitetsarbetet inom individ och
familjeomsorgen skall upprättas gemensamt med
förvaltningsövergripande kvalitetsansvarig tjänsteman utifrån
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2006:11) samt att
kvalitetssäkrade ärendehanteringsrutiner och genomförandeplaner
upprättas.
Inom Individ och familjeomsorgen finns ett påbörjat kvalitetsarbete med
hjälp av BBIC, planer för uppdatering och upprättande av aktuella
riktlinjer har påbörjats. Samt att det även finns planer på att upprätta en
controller funktion som ska ha som syfte att granska utredningar och
ärendehanteringar för att kvalitetssäkra metoder och arbetssätt inom
individ och familjeomsorgen.
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Socialarbetarnas arbetsmetod får i dag inte stöd i det dokumentationssystem som används då det kräver att man dokumenterar på minst två
olika ställen och ger ej en samlad bild av ett ärende på ett kvalitetssäkrat arbetssätt.
Åtgärder
Utredaren föreslår nämnden att uppdra till förvaltningen
att upprätta riktlinjer för ett systematiskt kvalitetsarbete/ledningssystem
enligt SoL, LVU, LVM och LSS enligt Socialstyrelsens
författningssamling (SOSFS 2006:11)
att upprätta kvalitetssäkrade rutiner för ärendehantering och uppföljning
inom de områden som länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden i
ovanstående beslut.

ÄRENDE 14
Arbets- och delegationsordning 2008 för OA-nämnden

ÄRENDE 15
Rapporter/information
1. LSS-redovisning oktober-december 2007 = 949 timmar.
2. Redovisning av LASS-timmar 2007-11-30 = kommunen: 133,5
timmar/vecka, FK: 1.692 tim/vecka (2007-09-30: kommunen
133,5 timmar/vecka, FK 2.475 tim/vecka).
3. Beviljade omvårdnadsboenden
4. Rapport för 2007: alkoholhandläggning och tillsyn. BILAGA
5. Från Länsstyrelsen dnr: 704-11000-06: Statsbidrag 2007 för
utveckling av varaktiga stödformer till anhöriga som vårdar och
hjälper närstående. BESLUT: Bevilja Nordanstigs kommun
statsbidrag för år 2007 med 154.000 kronor.
6. Beslut från Länsstyrelsen dnr: 701-12820-07: Verksamhetstillsyn
enligt 13 kap 2 § och 4 § SoL, äldreomsorgens myndighetsutövning. BESLUT: ärendet avslutas. (Kommunens dnr:
55/2007)
7. Från Länsstyrelsen dnr: 701-11325-07: Verksamhetstillsyn enligt
13 kap 2 § SoL av Bäckarängs gård, Nordanstigs kommun.
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8. Från Länsstyrelsen dnr: 701-8873-07: Verksamhetstillsyn enligt
13 kap 2 § SoL av Hasselakollektivet Franshammar,
Nordanstigs kommun.
9. Från SKL: cirkulär 07:71: Utveckling av sociala barn- och
ungdomsvården. BILAGA
10. Tidplan bokslut 2007. BILAGA
11. Dom från Länsrätten, mål nr 798-07. BILAGA

ÄRENDE 16
Delegeringsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll 2007-12-19 § 202-216.
2. Samverkansavtal gällande Bållebo korttidsplatser mellan
Primärvården Hälsingland, Rehabenheten Hudiksvall/Nordanstig
och Nordanstigs kommun. Undertecknat av Mats Collin
2007-11-13.
3. Delegation till Eva Cronberg att fr.o.m. 2008-01-01 tjänstgöra
som faderskapshandläggare. Undertecknat av Mats Collin
2007-12-28.
4. Attestuppdrag, tidsbegränsat 2008-01-01—02-01 till Katarina
Lindberg gällande verksamhet 7212 Hagängsgården.
Undertecknat av Mats Collin 2008-01-03.

ÄRENDE 17
Delgivningar
1. Protokollsutdrag från fullmäktige 2007-12-10 § 104: Budget
2008 och verksamhetsplan 2009-2010.

ÄRENDE 18
Kurser/konferenser

