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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Katarina Bylin (s)

ÄRENDE 2

98/2006

Ekonomirapport 2006-07

ÄRENDE 3
Investeringsäskande 2006
Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef Mats Collin, daterat
2006-08-14:
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat en
transportorganisation utifrån beslut taget av Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden ( § 54 2006-03-13 ). För att denna
organisation fortsättningsvis skall kunna utföra transporter av mat har
investering av två fordon skett.
Förslag till beslut
Tilldela OA-förvaltningen 140 480 kr för inköp av två fordon till
Transportorganisation OA.

ÄRENDE 4
Omfördelning av budget mellan programpunkt 31, 33 och 35
Tjänsteutlåtande föreligger från socialchef Mats Collin, daterat
2006-08-14:
Omsorgs och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat en
transportorganisation på uppdrag av Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden ( § 54 2006-03-13 ).
Budget omfördelas från:
Programpunkt 33 Intäkter
-278 tkr
Kostnader 460 tkr
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182 tkr

Programpunkt 35 Intäkter
-164 tkr
Kostnader 270 tkr
Netto
106 tkr
Budget omfördelas till:
Programpunkt 31 Intäkter
-442 tkr
Kostnader 730 tkr
Netto
288 tkr

Förslag till beslut
Fördela om 288 tkr netto till programpunkt 31, där
Transportorganisation OA ingår, från programpunkt 33 och 35.

ÄRENDE 5
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.

ÄRENDE 6
Förslag att etablera en s.k. familjecentral i Bergsjö
Föreligger tjänsteutlåtande från individ- och familjeomsorgschef Olle
Anderson, daterat 2006-08-02:
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Ärendebeskrivning
Den 19 september 2003 startade en diskussion på vad sätt förskolan
tillsammans med socialtjänsten, mödravården och barnhälsovården
skulle kunna nyttja det gemensamma kunnandet och de gemensamma
resurserna för att kunna ge ett effektivt stöd till småbarnsföräldrarna i
Nordanstigs kommun.
Vår gemensamma övertygelse var att möjligheter till tidigt stöd i den allt
svårare föräldrarollen skulle vara en klok och lönsam åtgärd.
Efter ett antal studiebesök på redan etablerade sk. familjecentraler
enades vi om att på försök starta delar av en familjecentral i Bergsjö,
Gnarp och Harmånger.
Erfarenheterna av försöksverksamheten och erfarenheterna från redan
existerande familjecentraler var att viktiga förutsättningar för framgång
saknades i försöksverksamheten. Därför upphörde försöksverksamheten efter halvannat år.
Utifrån dessa lärdomar fortsatte diskussionerna mellan ingående parter
och nu är vi redo att lägga fram ett förslag om att etablera en fullständig
familjecentral i Bergsjö.
Det innebär en samlokalisering av Landstingets barnavård och
mödravård med kommunens öppna förskola och från socialtjänsten en
kuratorsresurs för förebyggande och stödjande insatser.
OA-nämndens insats är att ha en utbildad kurator på plats.
Ekonomi.
Befintliga verksamheter bidrar med redan existerande resurser.
Gemensamma kostnader för hyra, utbildning, städ mm kommer att
fördelas lika mellan verksamheterna. Kostnaderna hamnar på
uppskattningsvis ca 80 000 kr/år för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens räkning.
För OA-nämnden innebär det att inga extrakostnader i avlöning
kommer att ske, då en redan anställd socialsekreterare kommer att
lägga delar av sin tid på familjecentralen som dess kurator.
För 2007 finns sk. NHPL pengar som skulle vara möjliga att nyttja för
etablering av familjecentralen i form av lön till den redan etablerade
bvc-kuratorn.
Överväganden .
Vinsterna består i att stärkta föräldrar ger tryggare barn som kräver
mindre av särskilda stödinsatser.
Ytterligare vinster består i samordning och rationalisering av
Landstingets och Kommunens olika insatser för små barn och deras
föräldrar.
Dessutom bidrar en gemensam familjecentral till att stärka den
samverkan som redan kommit en bit på väg mellan omsorg och
arbetsmarknad, utbildning och kultur och Landstingets Primärvård och
Mödravård.
Avsikten är att en familjecentral skall kunna etableras vid årsskiftet
2006/2007 under förutsättning att lämplig lokal kan ordnas.
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Utförlig verksamhetsbeskrivning med förslag till avtal mellan
samverkande parter är under utarbetande.
Önskar nämndens principiella ställningstagande till en fortsatt
planering.
Förslag till beslut
Att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till en
fortsatt planering av en familjecentral i Bergsjö och avser att omfördela
resurser till en kuratorsverksamhet i densamma.

ÄRENDE 7
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 8
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 9
Personliga ombud
Föreligger tjänsteutlåtande från t.f. handikappomsorgschef Eva
Gottvall-Bruno daterat 2006-06-07:
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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.
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.
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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.

ÄRENDE 10

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 11
Ändring i lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt
Socialtjänstlagen
Tjänsteutlåtande föreligger från 1:e socialsekreterare Lena Carlsson
och individ- och familjeomsorgschef Olle Anderson, daterat
2006-07-12:
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Med anledning av de höjda bensinpriserna nu över sommaren föreslås
schablonen för beräkning av reskostnad höjas från nuvarande 11 kr/mil
till 13 kr/mil. I övrigt kommer även fortsättningsvis billigaste färdsätt att
användas vid beräkning av ekonomiskt bistånd enligt gällande riktlinjer.
En höjning av schablonen bedöms inte påverka de totala kostnaderna
för ekonomiskt bistånd i någon större utsträckning men framför allt
underlätta för de sökande som är hänvisade till att använda egen bil för
resor. Deras möjligheter att bibehålla en skälig levnadsnivå ökar om
schablonen för drivmedel mera motsvarar den faktiska kostnaden.
Förslag till beslut
Ändra lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2006 under punkten
arbetsresor till att drivmedel beviljas med 13 kr/mil.

ÄRENDE 12

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 13
Omvårdnadsboende i kommunen
Nämndens politiker har tidigare diskuterat äldreomsorgen i Nordanstigs
kommun vid sammanträde 2006-05-17 § 85.
Bland annat togs följande frågeställningar då upp:
Valfrihet av omsorgsboende.
Vad kan göras med Hagängsgården i framtiden och speciellt med
tanke på de åligganden som kommer från Arbetsmiljöverket.
Seniorboende för t.ex. otrygga äldre och med endast stöd av
hemtjänst.
Speciella boenden för dementa?
Större vårdtyngd = mer personalkrävande.
Hasselbackens åtta platser, hur kan de användas?
Behovsutvecklingen, hur ser den ut? Idag är 80-85% av de boende på
särskilda boenden dementa.
Andra former av dagverksamhet.

ÄRENDE 14
Ändring i arbets- och delegationsordningen för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

ÄRENDE 15

27/2006

Rapporter
1. HVB-hemmet Framtiden (info: Olle Anderson)
2. Tillsättande av socialchef (info: Sven-Åke Eriksson)
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3. Tillsättande av handikappomsorgschef (info: Björn Osberg)
4. Tillsättande av vik. äldreomsorgschef (info: Björn Osberg)
5. Kursdeltagande: Aktualitetsdag för stöd och service till
funktionshindrade 31 maj i Hudiksvall: (info: Barbro
Högström-Larsson)
6. Klagomålshantering (info: Berit Burman).
7. Sjukskrivningstal (info: Berit Burman).
8. Boendestöd (info: Eva Gottvall-Bruno)
9. Drogsamordnarutbildning (info: Dick Lindkvist)
10. Arbetslöshetssiffror (info: Bente Sandström)
11. Statistik: deltagare i MÅRD, OSA, KUP, ungdomsgaranti (info:
Bente Sandström).
12. Årsredovisningar 2005 (Kvinnojouren, BOJ osv)
13. Ordförandeträff 2006-06-16 (info: Leif Brännström, Håkan
Ström).
14. Från Socialstyrelsen juni 2006: Social tillsyn 2005, resultat av
länsstyrelsernas tillsyn inom socialtjänsten.
15. STAD-utbildning (projektet ”ansvarsfull alkoholservering”)
16. Brev till ordförande Sven-Åke Eriksson inkommet 2006-06-19.
17. Från Arbetsförmedlingen, daterat 2006-06-14: Ytterligare
tilldelade medel till feriearbeten 2006. (info: Bente Sandström)
18. Från Länsstyrelsen, daterat 2006-06-13: Verksamhetstillsyn
enligt 26 § LSS.
19. Från Samhall, daterat 2006-07-10: Kvartalsrapport för 2:a
kvartalet 2006, angående avtal med Nordanstigs kommun på
23.100 timmar. (info: Bente Sandström)
20. Redovisning av beviljade LSS-timmar 2006-04-01--2006-06-30.
(info: Eva Gottvall-Bruno)
21. Från Länsstyrelsen, daterat 2006-08-08: Lex Sarah anmälningar
i Gävleborgs län 2005.
22. Övergrepp inom handikappomsorgen. (info: Eva Gottvall-Bruno).
23. Flyktingsamordning. (info: Berit Burman).
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ÄRENDE 16
Anmälan av delegationsbeslut
1. Myndighetsutskottets protokoll 2006-05-16 §§ 94-117.
2. Myndighetsutskottets protokoll 2006-0612 §§ 118-142.
3. Myndighetsutskottets protokoll 2006-07-06 §§ 143-152.
4. Myndighetsutskottets protokoll 2006-08-09 §§ 153-169.
5. Samarbetsavtal om plusjobb, undertecknat av kommunchef
Thord Wannberg 2006-05-23.
6. Samarbetsavtal Datortek, undertecknat av arbetsmarknadsstrateg Bente Sandström 2006-05-31.
7. Samarbetsavtal Datortek, undertecknat av arbetsmarknadsstrateg Bente Sandström 2006-08-14.
8. Ordförandebeslut daterat 2006-05-31: omvårdnadsstipendiat
2006 = Malin Viklund, Strömsbruk. (En av två utsedda
stipendiater 2006).
9. Attestuppdrag gällande ansvar 702/7077 Bemanningsenheten.
Till Linnea Persson från Björn Osberg, daterat 2006-06-15.

ÄRENDE 17
Delgivningar
1. Protokoll från handikapprådet 2006-04-10.
2. Protokoll från handikapprådet 2006-06-13.
3. Protokoll från Arbetsmarknadsrådet Hudiksvall-Nordanstig
2006-03-20.
4. Protokoll från Arbetsmarknadsrådet Hudiksvall-Nordanstig
2006-06-12.
5. Protokoll Närvård-X politisk samordningsgrupp från 2006-03-23.
6. Protokoll Närvård-X politisk samordningsgrupp från 2006-04-20.
7. Protokollsutdrag från fullmäktige 2006-02-06 § 3: Detaljplan för
Tjärnviks industriområde, bandelen.
8. Protokollsutdrag från fullmäktige 2006-05-08 § 23:
Tilläggsbudget investeringar 2006.
9. Protokollsutdrag från fullmäktige 2006-05-08 § 25: Alkohol- och
drogpolitiskt program.
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10. Protokollsutdrag från fullmäktige 2006-06-12 § 36:
Tilläggsbudget drift 2006.
11. Protokollsutdrag från fullmäktige 2006-06-12 § 39: Revidering av
färdtjänstregler.
12. Protokollsutdrag från fullmäktige 2006-06-12 § 40: Taxor och
avgifter 2006 inom äldre- och handikappomsorgen.
13. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2006-06-21 § 134:
Ansökan om utökad driftsbudget 2006 (ang. utökning av
sammanträdesdagar 2006).
14. Från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2006:35
Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt
sanktionsavgift.
15. Från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär 2006:48
Barn som bevittnat våld.
16. Från Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen, daterat juni 2006: När
omvårdnad kommer i konflikt med arbetsmiljön.

ÄRENDE 18
Kurser/konferenser

ÄRENDE 19
Övriga frågor

