NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Onsdag 14 juni 2006 kl. 08:30

1.

Val av justerare

2.

Ekonomirapport 2006-05. Delas ut vid mötet.

3.

Budgetprocess 2007-2009 (OA § 75)

4.

Rutiner gälland handläggning av ärende vid
ansökan om och tillsättande av kontaktperson
enligt LSS (OA § 82) BILAGA

5.

Rutiner gällande handläggning av ärende vid
ansökan om och tillsättande av kontaktperson
enligt SoL (OA § 83)

6.

Personliga ombud

7.

Transportorganisation inom äldre- och
handikappomsorgen (OA § 54)

8.

Avtal Knuten (OA § 80) BILAGA = Anbudsbegäran
och beställning, Inköp Hälsingland

9.

Verksamhetsplan (OA § 84)

10.

Omvårdnadsboende i kommunen (OA § 85)

11.

Rapporter

12.

Anmälan av delegationsbeslut

13.

Delgivningar.

14.

Kurser/konferenser

98/2006

102/2006

137/2005

27/2006

15.

Övriga frågor

Om Du har frågor angående handlingarna, kontakta 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
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Katarina Bylin (s)

ÄRENDE 2

98/2006

Ekonomirapport 2006-05

ÄRENDE 3
Budgetprocess 2007-2009
Föreligger protokollsutdrag från budgetberedningens sammanträde
2006-05-22 § 17:
Budgetprocess 2007 – 2009 inklusive uppföljning målstyrningsarbetet
Berndt Nordberg informerade om ledningsgruppens diskussioner.
Ledningsgruppens förslag innebär att upprätta ett Nordanstigs
kommuns politiska styrdokument enligt nedan anpassat till kommunens
ekonomiska möjligheter. Kommunfullmäktiges finansiella mål är
styrande.
Detta dokument skall uttryckas i ett antal politikområden. För varje
politikområde skall kommunfullmäktige uttala långsiktiga ambitioner /
inriktningar samt konkreta uppföljningsbara mål för varje kalenderår, tre
år framåt
Förslag på områden
Barn och unga
Äldre i behov av stöd
Handikappade i behov av stöd
Vuxna i behov av stöd
Boende, kommunikation, kultur, fritid och näringsliv
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Kommunens politiska organisation
Kommunfullmäktige

Politikområden med
ambitioner/inriktningar
och uppföljningsbara
mål

Kommunstyrelsen Uppföljning,
utvärdering,
beredning,
samordning

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Specifika mål utifrån
politikområden och
dess
ambitioner/inriktningar
för varje nämnd
Plan för uppföljning
samt utvärdering

Detta styrdokument kommer att följas upp, utvärderas kontinuerligt
årligen. På detta kan vi dra slutsatser om utfallen och lära oss för att
allteftersom förfina ambition etc.
Margareta Tamm Persson visade, vid budgetberedningens möte, en
kort sammanfattning hur det ekonomiska läget ser ut inför budget 2007.
Nämnderna har beräknat sina kostnader utifrån 2006 års verksamhet
och med nu kända förändringar som påverkar 2007. När vi då jämför
beräknat utrymme för verksamheterna och vad nämnderna räknat fram
fattas i dagsläget 29 000 tkr.
Budgetberedningen föreslår nämnderna, kommunstyrelsen
Utbildning & Kultur samt Omsorg & Arbetsmarknad att
Nämnderna på nästa sammanträde (kommunstyrelsen 7 juni,
Utbildning & Kultur samt Omsorg & Arbetsmarknad 14 juni) diskutera
och bestämma vad som är viktigt framåt dvs ambition / inriktning och
uppföljningsbara mål. Vilken ambition ska kommunen ha vad avser
respektive nämnds delaktighet i de fem politikområdena.
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ÄRENDE 4
Rutiner för handläggning av ärende vid ansökan om och
tillsättande av kontaktperson enligt LSS (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade)
Historik
Rutiner för handläggning av ärenden vid ansökan om och tillsättande
av kontaktperson enligt LSS ska utarbetas.
Förslag daterat 2006-05-16 föredrogs av t.f. handikappomsorgschef
Eva Gottvall-Bruno vid nämndens möte 2006-05-17 § 82.

ÄRENDE 5
Rutiner för handläggning av ärende vid ansökan om och
tillsättande av kontaktperson enligt SoL (Socialtjänstlagen)
Historik
Rutiner för handläggning av ärende vid ansökan om och tillsättande av
kontaktperson enligt SoL ska utarbetas.
Förslag daterat 2006-05-17 föredrogs av socialsekreterare Marianne
Smed vid nämndens möte 2006-05-17 § 83.

ÄRENDE 6
Personliga ombud
Föreligger tjänsteutlåtande från t.f. handikappomsorgschef Eva
Gottvall-Bruno daterat 2006-06-07:
Bakgrund
För att förbättra stödet till personer med psykiska funktionshinder
startades 1995 en försöksverksamhet med personligt ombud. Vid
utvärderingen som Socialstyrelsen gjorde 1999 av
försöksverksamheten framkom att personer som hade personligt
ombud upplevde positiva förändringar. Regeringen beslöt att tillskjuta
statsbidrag till kommuner som inrättade verksamhet med personliga
ombud. Nordanstigs kommun inrättade 1999 två tjänster som
personligt ombud, vilka avvecklades under 2003.
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Nuläge
En rapport ”Personligt ombud i Mellansverige , vägledning inför
framtiden” har tagits fram av länsstyrelserna i Dalarna, Värmland,
Västmanland, Örebro och Gävleborgs län. I rapporten sammanställs
och analyseras PO-arbetet, formuleras råd inför framtiden samt ges en
bild av framgångsfaktorer och hinder. Erfarenheter som kan läsas ut av
rapporten är att personer med långvariga psykiska funktionshinder som
många gånger hamnar mellan myndigheterna och som har många
kontakter med sjukvård, myndigheter m.fl. upplever att de fått ett
respektfullt bemötande, att sociala kontakter fördubblats, vårdbehovet
minskas och livskvaliteten ökar.
Ekonomi
Personliga ombuds arbete leder till tydliga kostnadsminskningar och
sannolikt effektiviseras vården för målgruppen. På kort sikt beräknas
kostnadsminskningar på ca 100 000 kronor/klient och år, effekterna
tenderar att öka över tid.
För denna reform finns idag medel att söka hos länsstyrelsen med 300
000 kronor/ombud. Kostnaden för ett ombud är idag drygt 400 000
kronor. Vilket innebär att kommunens kostnad blir ca 110 000 kronor.
Vid kontakt med länsstyrelsen bekräftas att det finns pengar att söka
för 2007.
Organisering
Organiseringen av ombuden ser olika ut i landet, i Gävleborgs län är
ombuden organiserade i regionala grupper. För Nordanstigs del skulle
det innebära ett samarbete med Ljusdal och Hudiksvall i form av
gemensam lokalisering och ledningsgrupp.
För att komma i kontakt med ett personligt ombud tar man som klient
själv direktkontakt, biståndsbedömning är inte aktuell. Av ombudet får
man då hjälp om man tillhör målgruppen. Hjälpen är tidsbegränsad
utifrån behovet.
Behov
Nordanstig är idag den enda kommunen i Gävleborg som inte har
något personligt ombud. Behovet av personligt ombud finns, flera har
hört av sig till kommunen men även till grannkommunerna för att få
hjälp.
Förslag till beslut
Att budgetera 110.000 kronor för ett personligt ombud 2007.
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102/2006

Transportorganisation inom äldre- och handikappomsorgen
Historik
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut blev vid mötet
2006-03-13 § 54 att
•

uppdra till omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen att inrätta
en transportorganisation.

•

inrätta en resultatenhet för verksamheten i omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen.

•

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

•

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

•

verksamheten föreslås starta 2006-06-01.

ÄRENDE 8
Avtal Knuten
Historik
Förvaltningen fick i uppdrag 2006-01-18 § 12 att se över framtida avtal
med Knuten. Nuvarande avtal förlängs med ett optionsår.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut den 2006-04-12 § 70
blev att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag på specificerat
upphandlingsunderlag.
Tjänsteutlåtande föreligger från arbetsmarknadsansvariga Bente
Sandström, daterat 2006-06-07:
Efter diskussioner har förvaltningen kommit fram till följande exempel
för underlag till anbud.
Del 1. Denna del skall omfatta administration av kommunens
anställningar av arbetsmarknadskaraktär, exempel för närvarande är
12-13 OSA anställningar.
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Del 2. Genomförande av projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
av förberedande karaktär för vuxna och ungdomar inom ramen för
kommunens arbetsmarknadspolitik. Projekten ovan kan avse
sysselsättning, arbetslivsinriktad rehabilitering, motivationsinsatser,
orienterande insatser samt livsvägledning. Denna del kommer att
avropas. Omfattningen är mycket svår att beräkna och den kan variera
kraftigt år från år. Någon volym kan ej garanteras.
Del 3. Genomförande av sysselsättningsåtgärder för kommunens
arbetslösa som är i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Detta kan även omfatta Samhallsanställda inom ramen för kommunens
engagemang. Kommunens planering för flyktingmottagande kommer
att inrymmas i denna del.
Förslag till beslut:
Att uppdra till förvaltningen att färdigställa upphandlingsunderlag och
upphandla arbetsmarknadsinsatser enligt ovan.

ÄRENDE 9

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.
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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.
Ärendet behandlades även vid nämndens möte 2006-01-18 § 10.
Nämndens ledamöter har träffats vid två tillfällen under februari 2006
och diskuterat verksamhetsplanen.
Vid nämndens möte 2006-05-17 beslutades att arbetet med verksamhetsplanen även ska ske i de politiska partierna.
Tjänsteutlåtande föreligger från t.f. socialchef Björn Osberg, daterat
2006-06-07:
Kompletterande underlag för den fortsatta verksamhetsplaneringen
Budgetprocess 2007 – 2009 inklusive uppföljning målstyrningsarbetet
Ett politiskt styrdokument (övergripande för Nordanstigs kommun) skall
upprättas – väl förankrat i den kommunens ekonomiska förmåga och
ambitioner. Kommunfullmäktiges finansiella mål är styrande.
Den politiska viljeinriktningen skall uttryckas i ett antal politikområden
och för varje område skall långsiktiga ambitioner dvs färdinriktning
samt konkreta uppföljningsbara mål för varje kalenderår, tre år framåt
beskrivas.
Följande områden har diskuterats och är fn de aktuella
politikområdena:
Barn och unga ( avser t ex skola, BO, BBIC inom socialtjänst,
placeringar och omhändertaganden
Äldre i behov av stöd (definieras enl SoL och
äldreomsorgsåtaganden som kvalitetssystem inom omsorgerna)
Handikappade i behov av stöd (definieras enligt SoL, LSS o LaSS,
sysselsättning, arbete)
Vuxna i behov av stöd ( familjerådgivning, ekonomiskt bistånd,
kontaktpersoner, missbruksvård, arbetslösa/långtidssjukskrivna,
sysselsättning, arbete, KOMVUX etc)
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Boende, kommunikation, kultur, fritid och näringsliv (olika
boendeformer/stöd etc, färdtjänst, kultur på institution, allmän
arbetsmarknadspolitik, näringslivets förutsättningar)
Kommunens politiska organisation
Kommunfullmäktige

Politikområden med
ambitioner/inriktningar
och uppföljningsbara
mål

Kommunstyrelsen Uppföljning,
utvärdering,
Noga följa
beredning,
kvalitet,
samordning
relevansen i
tjänster, kostn,
tillgänglighet

Nämnd

Nämnd

Nämnd
OA-nämndens
inriktning

Specifika mål utifrån
politikområden och
dess
ambitioner/inriktningar
för varje nämnd
Plan för uppföljning
samt utvärdering

Styrdokument kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt
årligen. På detta sätt kan vi dra slutsatser om utfallen och lära oss för
att allteftersom förfina ambition etc.
Budgetprocessen har påbörjats och i dagsläget har nämnderna har
beräknat sina kostnader utifrån 2006 års verksamhet och utifrån nu
kända förändringar lagt prognos för i första hand 2007. Vid en
jämförelse mellan beräknat utrymme (ekonomikontoret) för
verksamheterna och vad nämnderna räknat fram fattas i dagsläget 29
milj kronor. För OA-nämnden gäller att klargöra den långsiktiga
färdriktningen för att vi skall kunna göra mer precisa budgetprognoser
för de närmaste åren.
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Nämndens uppdrag
Nämnden skall diskutera och bestämma vad som är viktigt framåt dvs
ambition / inriktning och uppföljningsbara mål och vilken ambition ska
kommunen ha vad avser respektive nämnds delaktighet i de fem
politikområdena.

ÄRENDE 10
Omvårdnadsboende i kommunen

ÄRENDE 11

27/2006

Rapporter
1. HVB-hemmet Framtiden (info: Olle Anderson)
2. Tillsättande av handikappomsorgschef (info: Björn Osberg)
3. Kursdeltagande: Aktualitetsdag för stöd och service till
funktionshindrade 31 maj i Hudiksvall: (info: Barbro
Högström-Larsson)
4. Klagomålshantering (info: Berit Burman).
5. Sjukskrivningstal (info: Berit Burman).
6. Boendestöd (info: Eva Gottvall-Bruno)
7. Drogsamordnarutbildning (info: Dick Lindkvist)
8. Arbetslöshetssiffror (info: Bente Sandström)
9. Statistik: deltagare i MÅRD, OSA, KUP, ungdomsgaranti (info:
Bente Sandström).
10. Årsredovisningar 2005 (Kvinnojouren, BOJ osv)

ÄRENDE 12
Anmälan av delegationsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll 2006-05-16 §§ 94-117.
2. Samarbetsavtal om plusjobb, undertecknat av kommunchef
Thord Wannberg 2006-05-23.
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3. Samarbetsavtal Datortek, undertecknat av arbetsmarknadsstrateg Bente Sandström 2006-05-31.
4. Ordförandebeslut daterat 2006-05-31: omvårdnadsstipendiat
2006 = Malin Viklund, Strömsbruk. (En av två utsedda
stipendiater 2006).

ÄRENDE 13
Delgivningar
1. Protokoll från handikapprådet 2006-04-10.
2. Protokoll från Arbetsmarknadsrådet Hudiksvall-Nordanstig
2006-05-04.

ÄRENDE 14
Kurser/konferenser

ÄRENDE 15
Övriga frågor

