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
Postadress Omsorgsförvaltningen 281 80 Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14, Hässleholm
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1(6)

2(6)
§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

3(6)

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

2020-09-22
§52
Handlingsplan nattfastan på särskilt boende
§53
Handlingsplan Patientsäkerhetsberättelse 2019
§54
Delårsbokslut per 31 augusti 2020
§55
Omsorgsnämndens valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem i Hässleholms
kommun
§56
Korttidsboende, ändamålsenliga lokaler och ändrad inriktning
§57
Ej verkställda beslut, kvartal 2
§58
Statsbidrag Habiliteringsersättning LSS 2020
§59
Granskning av personal och kompetensförsörjning
§60
Initiativärende, brukare inom omsorgen tvingas vara integrationsarbetare
§61
Översiktsplan
§62
Aktuellt i verksamheten
§63
Anmälan av delegationsbeslut
§64
Övriga anmälningar
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2020-10-27
§65
Ärendet utgår
§66
Månadsbokslut per 30 september 2020
§67
Sammanträdestider för ON och ONAU
§68
Aktuellt i verksamheten
§69
Valärende, ersättare i arbetsutskottet
§70
Anmälan av delegationsbeslut
§71
Övriga anmälningar

2020-11-24
§72
Informationsärende, anhörigstrateg, HR specialist, kommunvägledare
§73
Ekonomisk prognos per den 30 oktober 2020
§74
Ej verkställda beslut, kvartal 3 2020
§75
Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
§76
Delegeringsregler Omsorgsnämnden
§77
Val av ersättare till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
§78
Aktuellt i verksamheten
§79
Anmälan av delegationsbeslut
§80
Övriga anmälningar
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2020-12-15
§81
Omsorgsnämndens budget 2021
§82
Delegeringsregler Omsorgsnämnden
§83
Riktlinjer Socialtjänstlagen
§84
Aktuellt i verksamheten
§85
Anmälan av delegationsbeslut
§86
Övriga anmälningar

