BEHANDLADE ÄRENDEN

2020

Omsorgsnämnden 2020
2020-01-28
§1
a, Informationsärende, utredning gällande upphandling av privata utförare av
särskilt boende inom äldreomsorgen.
b, Utdelning av kvalitetspriset
§2
Yttrande remiss kontaktcenter i Hässleholms kommun
§3
Förenklat beslutsfattande trygghetslarm
§4
Intern kontroll 2020
§5
Bostadsförsörjning
§6
Initiativärende från Sverigedemokraterna
§7
Aktuellt i verksamheten
§8
Anmälan av delegationsbeslut
§9
Övriga anmälningar

2020-02-24
§10
Årsbokslut 2019
§11
Patientsäkerhetsberättelse 2019
§12
Budgetskrivelse 2020-2021

Omsorgsförvaltningen / Staben
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1(4)

2(4)
§13
Bostadsförsörjning
§14
Aktuellt i verksamheten
§15
Anmälan av delegationsbeslut
§16
Övriga anmälningar

2020-03-31
§17
Månadsuppföljning per 29 februari 2020
§18
Investeringsbilaga ekonomisk långtidsplan
§19
Målstyrning ON 2020
§20
Ej verkställda beslut kvartal 4 2019
§21
Uppdrag att upphandla säbo-platser utifrån omsorgsförvaltningen behov
§22
Uppdrag att ta fram nya kriterier gällande LOV i ordinärt boende
§23
Utdelning av stipendier
§24
Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna
§25
Svar på initiativärende uppföljning av planerad men icke avbeställd hemtjänst
§26
Val av ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott
§27
Val av ersättare till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
§28
Aktuellt i verksamheten
§29
Anmälan av delegationsbeslut
§30
Övriga anmälningar
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2020-05-05
§31
Mätning av nattfastan på särskilt boende, november 2019
§32
Månadsbokslut per 31 mars 2020
§33
Åtgärdsplan 2020
§34
Svar på initiativärende gällande kyld mat i egen regi
§35
Patientsäkerhetsberättelsen, uppskov handlingsplan
§36
Aktuellt i verksamheten
§37
Anmälan av delegationsbeslut
§38
Övriga anmälningar

2020-06-09
§39
Månadsuppföljning per 30 april 2020
§40
Omvärlds- och verksamhetsanalys
§41
Ej verkställda beslut, kvartal 1 2020
§42
Uppdrag att ta fram nya kriterier gällande LOV i ordinärt boende
§43
Svar på initiativärende
§44
Uppföljning debitering av planerad men icke avbeställd hemtjänst
§45
Riktlinjer LSS, uppdatering
§46
Kostnad per brukare (KPB)
§47
Aktuellt i verksamheten

4(4)
§48
Ordförandebeslut tillfällig korttidsenhet
§49
Social samvaro på särskilt boende
§50
Anmälan av delegationsbeslut
§51
Övriga anmälningar

