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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Barbro Högström-Larsson (c).

ÄRENDE 2
Nämndsbokslut och verksamhetsberättelse 2005.
Nämnden har att besluta om nämndsbokslut och
verksamhetsberättelse för 2005.

ÄRENDE 3
Ekonomirapport 2006-02.

ÄRENDE 4
Drogvaneundersökning

ÄRENDE 5
Fyrans verksamhet
Historik
Ärendet har tidigare behandlats vid nämndens sammanträden under
2005 (se §§ 99/2005, 115/2005 och 160/2005 där beslutet blev att
uppdra till förvaltningen att lämna förslag på hur Fyrans verksamhet
ska se ut i framtiden).
Tjänsteutlåtande från individ och familjeomsorgschef Olle Anderson
föreligger, daterat 2006-03-01:
Beskrivning av verksamhetsplan gällande i kommunens regi drivet HVB
(hem för vård eller boende) Fyran i Bergsjö:
Målet för verksamheten är ett HVB (hem för vård eller boende) som
skall kvalitetssäkras och drivas i kommunens regi för kommunens
medborgare i syfte att kunna erbjuda god omsorg, vård och
behandling.
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Har vi denna typ av HVB i egen regi kommer det att både emotionellt
och ekonomiskt gagna både på individ och nämndsnivå.
Enligt egna erfarenheter och socialstyrelsens senaste rapport har det
framkommit att försörjningsstödsutbetalningarna är lägre i de
kommuner som har hög personaltäthet. Med det menas att insatser
sätts in hos medborgarna så som tex boende, vård, arbete och att det
sociala nätverket tas till vara. I stället för att låta människor bli
beroende av försörjningsstöd skall vi arbeta för att enskilda och familjer
blir fria socialtjänsten och kan leva sina liv utan inverkan från
kommunala instanser.
Nämndens intentioner är att alltid ta till vara nätverket och i möjligaste
mån inte splittra familjer. På Fyran (som för övrigt kommer att byta
namn) erbjuder vi familjekonstellationer med sociala problem vistelse
under tex en utredning eller för att genomgå en utifrån individuell
vårdplan behandling etc.
Boendet, vården måste vara individualiserad och anpassad efter
medborgaren, vi kommer inte kategoriskt följa en viss
behandlingsmodell. Alla människor har olika behov, därför är det extra
viktigt att vara lyhörd och att kompetent personal med adekvat
utbildning jobbar i verksamheten.
Fyran kommer att vända sig till människor med sociala problem,
oavsett ålder eller kön. Även ”ensamma” ungdomar kommer att kunna
vara aktuella, istället för att skicka de på dyra privata behandlingshem
ute i landet. De enda som inte kommer erbjudas tjänsterna är personer
med eget missbruk, de människorna kommer dock under behandling
med hjälp av missbruksenheten och öppenvården som också bedrivs i
kommunal regi.
Verksamheten kommer att vara bemannad dygnet runt, med sovande
jour. Schema håller på att utformas så att vi utifrån det ser hur stor
personalstyrka som behövs för att kunna tillgodose de krav som ställs
på ett kvalificerat HVB.
Föreståndare och arbetsledare har vi tagit ur de egna leden och
personal kommer att anställas med behandlingsassistentutbildning eller
likvärdiga studiemeriter.
En målsättning är att vi framåt skall kunna sälja platser till andra
kommuner och att vi då kommer att kunna finansiera oss själva.
Det kommer att krävas investeringar för att bygga upp verksamheten,
men det kommer med stor sannolikhet kunna visa sig att rena pengar i
försörjningsstöd kommer att minska och att vi snabbare kommer att
kunna få ut människor i tillfällig kris ut i samhället igen.
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ÄRENDE 6
Organisationsförändring, individ- och familjeomsorg.

ÄRENDE 7
Feriearbeten för ungdom 2006

ÄRENDE 8
Riktlinjer med mera, MÅRD
Bakgrund
Verksamheten på Mård har funnits sedan 1995. Det startade som ett
projekt för att sedemera permanentas. Mård är i dag ett allaktivitetshus
för alla, såväl för funktionshindrade, arbetssökande och vid andra
behov för att stärka den enskilde för arbetsmarknaden.
Vi har sett ett behov av att fastställa rutiner och riktlinjer för Mårds
verksamhet då den är mer utåtriktad idag mot för tidigare. I kontakterna
med samverkansaktörer i samhället efterfrågas diverse dokument och
vi har under vintern avsatt resurser för att möta detta krav.
Under perioden 2006 – 2008 kommer vi i projektet ”Trappan till arbete”
TTA att jobba mycket nära försäkringskassan och arbetsförmedlingen
tillsammans med vuxenutbildningen vilket innebär ytterligare behov av
struktur på verksamheten.
MÅRDS mål är att stärka den enskilde så att denne kan göra inträde på
arbetsmarknaden eller att stärka den enskildes studiemotivation.
MÅRD skall ge arbetstagaren möjlighet att: stärka den egna förmågan,
öka sin självinsikt, stärka sitt självförtroende och kunna verka i
gemenskap och samverkan med andra och skapa sig egna mål för att
hantera sitt liv bättre.
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ÄRENDE 9
Transportorganisation inom äldre- och handikappomsorgen.
Historik
Ärendet har tidigare behandlats vid nämndens möten § 146/2005 och
§ 6/2006.
Tjänsteutlåtande från arbetsmarknadsstrateg Bente Sandström
föreligger, daterat 2006-03-02, med förslag till beslut från
arbetsgruppen:
Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att:
•

inrätta en transportorganisation.

•

inrätta en resultatenhet för verksamheten i Omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen.

•

den nya enheten får i uppdrag att upprätta riktlinjer och
kvalitetsuppföljning med tydligt ansvar och befogenhet för
verksamheten.

•

inga avgifter tas ut av de individer som omfattas av skjutsarna.

•

verksamheten föreslås starta 060601.

ÄRENDE 10

553/2005

Åtgärder, arbetsmiljö Hagängsgården
Från Arbetsmiljöverket, AIFA 2004/48899 har inkommit en
underrättelse, daterat 2005-11-01 om eventuellt föreläggande enligt 7
kap 7 § arbetsmiljölagen gällande Hagängsgården i Harmånger.
Kommunen har den 2005-11-28 svarat Arbetsmiljöverket och påtalat
att kommunen har för avsikt att under 2006 åtgärda arbetsmiljöbristerna i lägenheter och hygienutrymmen på Hagängsgården.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev, vid nämndens
möte 2005-12-14 § 157 att
1. Införa intagningsstopp på Hagängsgården från och med
2006-01-01.
2. Uppdra till förvaltningen att se över/utreda behovet av antalet
platser.
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3. Uppdra till förvaltningen att utreda andra alternativa boenden,
t.ex. Hasselbacken, upphandling av externa platser, utbyggnad
av Hagängsgården.
Länsstyrelsen kommer att genomföra en verksamhetstillsyn enligt 13
kap 2 § och 4 § 2006-03-15 dels på Hagängsgården, dels på
Björkbacken i Hassela.

ÄRENDE 11
Hemsändningsbidrag
Historik
Ärendet tidigare behandlat vid nämndens möten § 158/2005 med
beslut att uppdra till förvaltningen att ta kontakt med livsmedelshandlarna i kommunen angående avtal för hemsändningsbidrag
samt § 7/2006.

ÄRENDE 12
Alternativ omsorgsverksamhet/upphandling omvårdnadsplatser
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. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsen i
september 2005.
Historik
Ärendet har tidigare behandlats i nämnden § 55/2005, 69/2005, §
86/2005, § 114/2005, § 157/2005 och § 18/2006.

ÄRENDE 13

553/2005

Upphandling av korttidsplatser, äldreomsorgen
Historik
Förhandlingar är på gång. Inköp Hälsingland är inkopplade i ärendet.
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412/2005

Revidering av färdtjänstregler.
Protokollsutdrag föreligger från kommunstyrelsen 2006-02-16 § 18 där
man beslutat remittera ärende angående revidering av färdtjänstregler
till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Historik
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har tidigare sammanställt
ett förslag till reviderade färdtjänstregler.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena och lämnat ett förslag till beslut.
Förslaget har behandlats i kommunfullmäktige som beslutade att
återremittera ärendet för vidare utredning.

ÄRENDE 15

454/2005

Alkohol- och drogpolitiskt program
Arbetsgruppen för alkohol- och drogpolitiskt program fick vid nämndens
möte 2006-02-15 § 19 i uppdrag att se övertextredigering och layout i
förslaget till alkohol- och drogpolitiskt program.

ÄRENDE 16
Internkontrollplan
Protokollsutdrag föreligger från kommunstyrelsen 2006-02-16 § 20 där
man beslutat uppdra till nämnderna att i respektive internkontrollplan
för 2006 återkoppla uppföljning av följande processer/rutiner till
kommunstyrelsen förutom de av nämnderna redan föreslagna:
•

investeringsredovisning

•

bilar körjournal samt drivmedelskort

•

posthantering diarium

•

uppföljning kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål

•

uppföljning sjukskrivningar.
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137/2005

Verksamhetsplan
Nämnden ska årligen revidera verksamhetsplan och årsplan
(rapporteringsloop) för omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Historik
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).
Vid nämndens möte 2004-05-12 gjordes vissa förändringar och tillägg i
verksamhetsplan nr 2 daterad 2004-05-05. (Se verksamhetsplan nr 3
daterad 2004-05-12).
Vid nämndens möte 2004-10-20 redogjorde verksamhetscheferna för
sina förslag till reviderad verksamhetsplan. (Se OA-nämndens protokoll
2004-10-20 § 118 där man beslöt att förvaltningen fortsätter arbetet
med att revidera verksamhetsplanen).
Vid nämndens möte 2005-01-19 redogjorde ordföranden och
administrativ chef Berit Burman om sitt förslag till ändrade rutiner
gällande verksamhetsrapporteringen.
Vid nämndens möte 2005-03-09 redogjorde Berit Burman om det
fortlöpande arbetet med förslag till verksamhetsplan och rapporteringsloop.
Administrativ chef Berit Burman redogjorde för de tankar och förslag
som finns till verksamhetsplan 2006.
Vid nämndens möte 2005-04-13 § 39 togs beslut att arbetet med
verksamhetsplanen fortsätter med en träff för nämndens ledamöter
onsdag 27 april 2005 kl. 08:15 på kommunkontoret i Bergsjö.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2005-12-14 att en
träff för nämndens ledamöter, där man fortsätter diskussionerna kring
verksamhetsplanen och dess politiska inriktningsmål ska ske i början
av 2006.
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Ärendet behandlades även vid nämndens möte 2006-01-18 § 10.
Nämndens ledamöter har träffats vid två tillfällen under februari 2006
och diskuterat verksamhetsplanen.

ÄRENDE 18
Uppföljning sjukskrivningstal

ÄRENDE 19
Rapporter
1. Kursdeltagande: Anhörigstöd behövs det? 14-15 mars 2006 i
Bollnäs (info: Sven-Åke Eriksson).
2. Klagomålshantering (info: Berit Burman).
3. Sjukskrivningstal (info: Berit Burman).
4. Övermedicinering av äldre (info: Britt-Marie Sjölund).
5. Förändring i arbetstidslagen från och med 2007-01-01
(info: Eva Gottvall-Bruno).
6. Samlade siffror om arbetsmarknadsläget, män och kvinnor i
Nordanstig, januari-februari 2006.

ÄRENDE 20
Anmälan av delegationsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll 2006-02-15 §§ 18 – 31.
2. Myndighetsutskottets protokoll 2006-02-22 §§ 32 – 42.
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ÄRENDE 21
Delgivningar.
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2006-02-18 § 16:
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2006, beslut om
fördelningen av investeringsbudgeten.
2. Protokoll från Arbetsmarknadsrådet Hudiksvall-Nordanstig
2005-12-14.

ÄRENDE 22
Kurser/konferenser
1. Äldreriksdagen 18-19 april 2006 i Älvsjö.
2. Från Gävleborgs kommuner och landsting: Ersättning till
familjehem och kontaktfamiljer m.fl. 2006-04-27 i Hudiksvall.

ÄRENDE 23
Övriga frågor

