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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Håkan Ström (s).

ÄRENDE 2
Anmälan av delegationsbeslut
- Utvecklingsinsatser för arbetslösa ungdomar 20-24 år. Avrop
enligt ramavtal NO335. Se tjänsteutlåtande från arbetsmarknadsstrateg Bente Sandström:
För att möta den ökande arbetslösheten bland ungdomar 20 – 24 år
avser arbetsmarknadsavdelningen att avropa utvecklingsinsatser från
Nordanstigs knuten ek. för.
Inom ramen för avtalet med dem avropas två gruppaktiviteter om 8
veckor för 10 deltagare. Projektet innehåller två veckors livs-, yrkesoch studievägledning, gruppaktiviteter och studiebesök. Därefter följer
sex veckors praktik fördelat på två eller flera arbetsplatser eller företag.
Målet är att ge deltagarna en möjlighet att hitta fram till arbete eller
utbildning. Grupperna börjar 1 mars och 18 mars.
Kostnaderna för projektet är 725 kr/vecka och deltagare.
Summa 116 000 kronor.
För deltagande i projektet erhåller deltagarna aktivitetsstöd eller
ersättning via kommunen. Ersättningen som ev. utgår via kommunen
återsöks från Länsarbetsnämnden samt att vi får 150:-/dag för varje
deltagare varför det ej blir en kostnad för kommunen.
Intäkterna är 120 000 kronor.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Godkänna redovisningen av delegerat ärende.

ÄRENDE 3
Delgivningar
- Kommunstyrelsens protokoll 2004-02-12 § 32. Överföring av
färdtjänst- och riksfärdtjänsthandläggning till X-Trafik AB.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Godkänna redovisningen av delgivningen.
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ÄRENDE 4
Kurser/konferenser

ÄRENDE 5

16/2004

Rapporter
- Färdtjänstrapport. Information av Anders Wimo kl. 10:00
-

Sjukfrånvaro inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
verksamheter. Information av Göran Thybäck kl. 10:30

-

Carelink. Information av Britt-Marie Sjölund.

-

LSS-insatser för barn och ungdom. Information av Eva GottvallBruno. (Korttidsavlastningshemmet Delfinen + fritidsverksamhet)

-

Återrapportering av ärende från arbetsmiljöverket i Falun
angående inspektion av LSS-verksamheten i Nordanstig.
Information av Lennart Diamant och Susanne Eriksson.

-

Återrapportering angående organisationsanalys inom omsorgsoch arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Information av
AnnChristine Pettersson.

-

Information om ombyggnad Hagängsgården. Information av
Margaretha Larsson.

-

Rapport från möte med arbetsgruppen för alkohol- och
drogpolitiskt program 2004-01-28. Information av Leif
Brännström.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Godkänna rapporterna.

ÄRENDE 6
Nämndsbokslut 2003.
Ärendebeskrivning:
Verksamhetscheferna och förvaltningsekonom Helena Malmqvist
redogör för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens bokslut för 2003.
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48/2004

Ekonomirapport 2004-02

ÄRENDE 8
Investeringsbudget 2004
Ärendebeskrivning:
Följande investeringsönskemål föreligger:
1. Investeringsmedel – Mård (tjänsteutlåtande från Bente
Sandström, arbetsmarknadsavdelningen)
Mård har ett antal bilar till förfogande i verksamheten. Dessa står
parkerade ute på parkeringen vid fastigheten. Under vintern uppstår
bekymmer med isiga rutor, nedsnöade och nedisade bilar. Dagligen
utförs transporter av människor till och från hemmet till daglig
verksamhet och skola samt att vi utför matkörningar för kost och städs
räkning. Vi har periodvis bekymmer med att bilarna ”slangas” på
bränsle.
För att underlätta för verksamheten och skona bilarna har vi önskemål
om att bygga en carport med sensorbelysning. Det blir samtidigt en bra
sysselsättning för våra arbetstagare under den period det tar att bygga
den. Det mesta av arbetet utför vi själva varför kostnaderna blir
förhållandevis låga. Byggnadslov söks för byggnationen.
Kalkyl:
Bygglov
3 000:Plåt
Panel
Stomme
Färg, grus, el, plintar
Summa:

5 000:5 000:15 000:20 000:48 000:-

2. För investeringar i äldreomsorgen äskas (tjänsteutlåtande från
äldreomsorgschef Margaretha Larsson):
Skurmaskin Bållebo
100 000kr
Med anledning av de stora lokalytorna och att det nuvarande
städmateriel är ålderdomligt krävs med hänvisning till arbetsmiljön inköp av skurmaskin. Städledare har kosulterats.
Patienttelefoner Bållebo
Utifrån beslut i OA nämnden 2004 02 11

175 600kr
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Dokumentationssystem för hemtjänst
300 000kr
För att utveckla kvalitetssäkring och få bättre dokumentation,
planering och uppföljning krävs investering av både mjukvara
och teknisk utrustning Offert är beställd
Dokumentationssystem för omsorg och hälso och sjukvård 300 000kr
För att utveckla kvalitetssäkring och få bättre dokumentation,
planering och uppföljning krävs investering av mjukvara samt
installation och utbildning.
Kalkyl ej framtagen, endast en uppskattning av kostnaderna
utifrån kontakter med andra kommuner
Markiser till lägenhetsfönster i söderläge på Sörgården
60 000kr
20 Fönster á 2000kr + montering
60 000kr
Sommarens temperatur inne i lägenheterna på Sörgården är
ofta mycket hög då solskydd saknas, många klagomål från boende och
anhöriga
Sjuksköterskeexpedition Bergesta
Inköp av medicinskåp
Inköp av hyllor
Utbyggnad, flyttning av en vägg

60 000kr
8 000kr
2 000kr
50 000kr

Komplettering av möbler Hagängsgården
Efter ombyggnad krävs en del komplettering av möbler.
Till avd-kök: Porslin bord stolar och lampor
75 000kr
Till expeditioner: div kontorsmöbler
25 000kr

100 000kr

TOTAL
1 095 600 kr

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att
-

nämnden äskar investeringsmedel ( 1 095 600 kr) från KS till
komplettering och utveckling av verksamheterna inom
äldreomsorgen
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380/2003

Verksamhetsplan
Ärendebeskrivning:
Nämnden ska årligen revidera verksamhetsplan och årsplan
(rapporteringsloop) för omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Nämnden, tillsammans med verksamhetscheferna, har gjort ett förslag
till revidering av verksamhetsplanen daterad 2003-11-26.
Vid nämndens möte 2003-12-17 gjordes vissa kompletteringar och
ändringar i texten från förslaget daterat 2003-11-26. (Se OA-nämndens
protokoll § 135/2003)
Vid nämndens möte 2004-01-14 beslutades bland annat om två tillägg i
de politiska inriktningsmålen. (Se OA-nämndens protokoll § 8/2004).
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

ÄRENDE 10

58/2004

Ansökan om lån av kommunens leasingbilar, Kontakten, Röda
Korsets väntjänst
Ärendebeskrivning:
Föreligger ansökan från Kontakten, Röda Korsets väntjänst:
Socialnämnden har tidigare tagit beslut att vi, i mån av tillgång, skulle
få använda leasingbil i vår verksamhet. Oftast använder vi egna bilar
och det handlar inte om många mil per år.
För att inte behöva krympa vår verksamhet, hoppas vi att ni ställer er
positiva till vår anhållan om fortsatt lån av bil.
OBS! Röda Korsets försäkring täcker såväl bil som passagerare.
Beslutsunderlag:
Se OA-nämndens § 28/2004 med beslut att överlämna ansökan till
förvaltningen för beredning av ärendet.

ÄRENDE 11

21/2004

Omsorgssystem
Ärendebeskrivning:
Äldreomsorgschef Margaretha Larsson informerar i ärendet:
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Omsorgssystemet TES är ett administrativt system för hemtjänsten
som kombinerar både trygghetslarmhantering, insatsregistrering,
resursplanering och verksamhetsuppföljning i samma system. I den
gemensamma centrala databasen lagras all information om både
schemalagda insatser och akuta utryckningar. TES-databasen är
flexibel och kan hantera information för både stora och små kommuner.
TES-terminalen Report är en enhet för insatsregistrering som bärs av
personal inom äldreomsorgen. Via knappsatser på terminalen kan
personalen närvaro- och klarmarkera sig, samt ange de insatser som
utförts hos vårdtagaren.
Beslutsunderlag:
Uppdra till förvaltningen fortsätta utreda ärendet angående
omsorgssystem för dokumentation och kvalitetssäkring inom omsorgshälso- och sjukvård. (Se OA-nämndens § 140/2003).
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

ÄRENDE 12
Föreningsstöd
Ärendebeskrivning:
Myndighetschef Marianne Smed tog upp frågan om bidrag till
föreningar med social inriktning vid omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens möte 2004-02-11.
Tidigare har nämnden beviljat kontanta medel men omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen kanske även kan bidra med annat än
kontanta medel t.ex. utlån av äldre årsmodell av datorer, utlån av
kommunens lokaler och så vidare.
Beslutsunderlag:

ÄRENDE 13
Övriga frågor

