BEHANDLADE ÄRENDEN

2019

Hässleholms
kommun

Omsorgsnämnden 2019
2019-01-15
§1
Val av ledamot samt ersättare till arbetsutskottet
§2
Val till kommunala pensionärsrådet
§3
Val till kommunala tillgänglighetsrådet
§4
Val av ledamot jämte ersättare till Nordöstra Skånes hjälpmedelsnämnd

2019-02-25
§5
Informationsärende
§6
Årsbokslut 2018
§7
Inkommande nomineringar till kvalitetspriset
§8
Verksamhetsbudget 2019
§9
Intern kontroll redovisning 2018
§10
Svar på remiss om miljöpåverkan
§11
Anmälan om delegationsbeslut
§12
Övriga anmälningar
§13
Aktuellt i verksamheten
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2019-03-26
§14
Analys av måluppföljning
§15
Verksamhetsmål 2019
§16
Intern kontroll 2019
§17
Budgetäskande 2019
§18
Patientsäkerhetsberättelse 2018
§19
Ej verkställda beslut kvartal fyra 2018
§20
Anmälan av delegationsbeslut
§21
Övriga anmälningar
§22
Aktuellt i verksamheten

2019-05-07
§23
Informationsärende
§24
Nattfastemätning 2018
§25
Omvärlds- och verksamhetsanalys 2019
§26
Månadsuppföljning per den 31 mars 2019
§27
Fastställande av ersättningsnivå vid tillfällig vistelse i annan kommun
§28
Revidering av informationshanteringsplan/Dokumenthanteringsplan
§29
Svar på motion hälsofrämjande insatser
§30
Svar på motion gällande praktikplatser för ungdomar
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§31
Initiativärende från Liberalerna
§32
Anmälan av delegationsbeslut
§33
Övriga anmälningar
§34
Aktuellt i verksamheten

2019-06-11
§35
Månadsuppföljning per 30 april 2019
§36
Förändrade riktlinjer för avgiftshantering inom omsorgsnämnden SoL/HSL
§37
Förändrade riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsnämnden enligt LSS i
Hässleholms kommun
§38
Åtgärdsförslag 2019
§39
Ej verkställda beslut per den 2019-04-01
§40
Uppdaterad Delegationsordning
§41
Ärendet utgår
§42
Förslag på matservering i stationsorterna
§43
Uppföljning revision hemtjänst 2017
§44
Svar på motion angående arbetsmiljöansvarsliknande regler på daglig verksamhets
verksamheter.
§45
Ansökan Länsstyrelsen VIP
§46
Informationsärende KPB kostnad per brukare
§47
Anmälan av delegationsbeslut
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§48
Övriga anmälningar
§49
Aktuellt i verksamheten

2019-09-03
§50
Månadsuppföljning per 30 juni 2019
§51
Vidtagna åtgärder 2019
§52
Åtgärdsplan 2019
§53
Utreda möjligheten att införa LOV inom särskilt boende
§54
Ej verkställda beslut kvartal 2 2019
§55
Information från myndighetschef gällande biståndshandläggning
§56
Anmälan av delegationsbeslut
§57
Övriga anmälningar
§58
Aktuellt i verksamheten
§59
Mål för år 2020

2019-10-08
§60
Informationsärende
§61
Delårsbokslut
§62
Förfrågningsunderlag kyld mat
§63
Svar på motion central bemanningsenhet
§64
Svar på motion angående arbetsmiljöansvarsliknande regler på daglig verksamhets
verksamheter
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§65
Statsbidrag habiliteringsersättning
§66
Anmälan av delegationsbeslut
§67
Övriga anmälningar
§68
Aktuellt i verksamheten

