PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Plats och tid

Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal 08:30 - 15:00

Beslutande:

Markus Evensson (S), ordförande
Peter Engdahl (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S)
Birgitta Ek (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Mona Wandel (SRD)
Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Yvonne Oscarsson (V)
Marie-Louise Hellström (M)
Kenneth Hedman (M), tjänstgörande ersättare för Ulf Hansson (M)
Tommy Olsson (C)
Bengt Åke Jackas (MP)
Maud Jonsson (FP)

Övriga deltagande

Marita Wikström, förvaltningschef
Thomas Renshammar, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
§ 224-230
Maria Persson, verksamhetschef kostservice § 221-226, 233
Margareta Nybom Persson, verksamhetschef handläggarverksamheten
§ 221-229, 233
Ingrid Sundström, verksamhetschef äldreomsorgen § 221-229
Margaretha Larsson, utredare individ- och familjeomsorgen § 219220, 233
Lennart Diamant, alkoholhandläggare § 220, 233
Laila Eriksson Wigg, enhetschef försörjningsstöd och vuxen
§ 227, 230
Kerstin Karell, nämndsekreterare

Utses att justera

Kenneth Hedman

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, förvaltningshuset, Ljusdal 2013-11-27
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Kerstin Karell
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Markus Evensson
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Kenneth Hedman

Paragrafer
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-11-21

Datum för anslags upprättande

2013-11-28

Datum för anslags nedtagande

2013-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Kerstin Karell

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0316/13
§ 219

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande/handlingar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0100/13
§ 220

Tobakstillsyn på Aktiebolaget Öije Bensin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0288/13
§ 221

Budget 2013 nedläggning av Slottebo i Ljusdal
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden motsätter sig yrkandet av Lazlo Gönzci med flera i mål nummer
4392-13 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Nedläggningen av Slottebo
vård- och omsorgsboende är inte en fråga av principiell beskaffenhet eller annars större
vikt.
2. Förslag till yttrande och bifogade bilagor godkänns och skickas till Förvaltningsrätten i
Falun.
3. Denna paragraf ska justeras omedelbart.

Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Falun begärde inför nämnden i oktober att omsorgsnämnden skulle
inkomma med ett svar på omsorgsnämndens beslut § 190, i ärende ON 0288/13, som
överklagats av Lázló Gönzci med flera, mål nummer 4392-13. Yttrandet har skickats till
Förvaltningsrätten i Falun, § 218.
Beslutet har även överklagats av Leif Hansen och Förvaltningsrätten i Falun har kompletterat
mål 4392-13 med hans överklagande, aktbilaga 5. Omsorgsnämnden ska inkomma med
kompletterande svar senast den 25 november.
Det nya yttrandet bifogas tjänsteskrivelsen. I yttrandet har lagts till historik med tidigare
liknande beslut tagna av omsorgsnämnden och protokoll bifogas som styrker dessa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2013
Yttrande till Förvaltningsrätten i Falun daterat 7 november 2013
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun, 4392-13, daterat 4 november 2013
Bilagor 1-5 daterade 8 november 2013

Beslutsexpediering
2013-11-21
Förvaltningsrätten i Falun
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0273/13
§ 222

Stipendium Frivilligcentralen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Årets Frivilligstipendium delas mellan Lilian Hjorth och Ingrid Söderberg, ordförande i
Färila Rödakorskrets.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen och frivilligsamordnare Helén Törnqvist föreslår att Ljusdals
kommuns Frivilligstipendium för 2013 delas mellan Lilian Hjorth, engagerad i bland annat
Lilian Hjorts sygäng, och Ingrid Söderberg, ordförande i Färila Rödakorskrets. De får dela på
prissumman 10 000 kronor.
Yrkande
Tommy Olsson (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2013
Ansökan 1 daterad 1 oktober 2013
Ansökan 2 daterad 14 oktober 2013

Beslutsexpediering
2013-11-27
Akt
Frivilligcentralen
Ekonomer omsorgsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0256/13
§ 223

Innovativ upphandling Vinnova Ramsjö
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av projektet
Innovationsupphandling -X med fokus på äldres måltidssituation för omsorgs-,
samhällsutvecklings- och utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden önskar att kommunstyrelsen tar hänsyn till omfattningen av projektet
Innovationsupphandling -X med fokus på äldres måltidssituation, utifrån:
 Ekonomiska konsekvenser för kommunen.
 Behovet av en inspektion av miljöenheten av köket på campingen i Ramsjö innan
projektet eventuellt startar.
 Kompetensförsörjning för måltidspersonalen i projektet.
 Riskanalys för mathållningen.
 Konsekvensanalys gällande personal.
 Transporter av mat och äldre.
 Förändrade och eventuellt utökade arbetsuppgifter för hemtjänsten.
 Konsekvenser för kommunens fastighetsavdelning.
Vinnova är en statlig myndighet under näringsdepartementet. Dess uppgift är att främja
hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera
behovsmotiverad forskning.
Inköp Gävleborg har beviljats 13,8 miljoner kronor till ett fyraårigt forsknings- och
utvecklingsprojekt där målet är att hitta nya former för upphandling av måltidslösningar för
äldre. Lösningarna ska även kunna tillämpas inom andra områden. Inköp Gävleborg är ägare
av projektet Innovationsupphandling -X med fokus på äldres måltidssituation, som genomförs
i Gävleborgsregionen.
Projektet har vid nämnden i augusti presenterats av förvaltningschef Marita Wikström. I
oktober fick nämnden en presentation av projektledare Sigrid Petersén och projektägare Inköp
Gävleborgs vd Johan Almesjö.
Vid omsorgsnämnden i augusti informerades nämnden om att de tillsammans med förvaltning
är ansvariga för mat och måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. I och med det
ansvaret är det omsorgsnämnden som i juridisk mening är livsmedelsföretagare. Som
livsmedelsföretagare ansvarar man bland annat för att livsmedelslagstiftningen följs och att
målen om säker mat och redlig hantering nås.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

§ 223 forts
Vid projektledarens information till nämnden i oktober sades att miljöenheten varit i Ramsjö
och godkänt verksamheten. Enligt miljöchefen var de med enbart för att kunna informera och
svara på frågor om livsmedelslagstiftningen. Det gör att det inte finns något protokoll eller
någon tjänsteskrivelse eftersom ett besök inför starten av en eventuell verksamhet inte är ett
ärende hos miljö. Enligt livsmedelslagstiftningen görs inget godkännande av lokalen.
Miljö/livsmedelsinspektören gör en kontroll av den verksamhet som sker i lokalen, vilket kan
göras först när verksamheten är i gång. Med andra ord har miljöenheten inte gjort något
godkännande av den tänkta lokalen. Förvaltningen har redovisat ett antal risker med att lägga
ut hanteringen på en enskild entreprenör.
Omsorgsförvaltningen anser att det är positivt att det finns en vilja att på en liten ort själva
driva och utveckla de verksamheter som finns på orten.
Den fackliga organisationen har begärt att konsekvensanalyser genomförs för de anställda
inom kostservice och äldreomsorg innan projektet startar.
Omsorgsförvaltningens förslag till beslut den 11 november 2013:
1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ansvaret för produktionen av
kost till förskola, skola och äldreomsorg i Ramsjö överförs på prov enligt avtal till
projektet Innovationsupphandling -X med fokus på äldres måltidssituation enligt Inköp
Gävleborgs projektplan för Vinnova innovativ upphandling.
2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att eventuella merkostnader för
omsorgsförvaltningen på grund av projektet ersätts av kommunstyrelsen.
3. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att begära att inköp Gävleborg
utvärderar försöksperioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2013
Ärendebeskrivning daterad 11 november 2013
Bilaga Lägesrapport Ramsjö Inköp Gävleborg daterad 11 oktober 2013

Beslutsexpediering
2013-11-27
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0024/13
§ 224

Utdrag ur belastningsregistret
Omsorgsnämnden beslutar
1. Föreslår kommunstyrelsen att ta fram en rutin för när utdrag ur belastningsregistret krävs
enligt lag eller bör krävas på grund av anställningens art med syfte att alla verksamheter
inom Ljusdals kommun har samma riktlinjer och förhållningssätt i anställningsförfarandet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har diskuterat möjligheten att införa utdrag ur belastningsregistret för andra
personalgrupper än de som krävs enligt lag. Till exempel personal som jobbar med personer i
beroendeställningen eller som ska handha pengar eller ha en anställning inom ekonomi.
Kommunstyrelsen avslog vid sitt sammanträde den 31 oktober 2013 omsorgsnämnden förslag
att kommunstyrelsen som anställande myndighet tydliggör lagkraven gällande utdrag ur
belastningsregistret, samt att kommunstyrelsen tar fram rutiner som gäller vid alla
anställningar av personal som arbetar inom verksamheter för barn, KS 0089/13, § 303.
Omsorgsnämnden föreslår åter kommunstyrelsen att ta fram en gemensam rutin för Ljusdals
kommun för att undvika att till exempel omsorgs- respektive utbildningsförvaltningen har
olika rutiner vid anställning där krav på utdrag ur belastningsregistret finns. Att rutinen och
instruktionerna är lika underlättar vid anställning och visar att Ljusdals kommun har ett
tydligt förhållningssätt.
Idag är det lagkrav på registerutdrag vid vissa anställningar. Enligt lagen (2010:479) om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Enligt
bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll krävs ett personligt registerutdrag från
Rikspolisstyrelsens belastningsregister och misstankeregister vid sådana hem för vård eller
boende (HVB) som tar emot barn. Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från
Rikspolisstyrelsens belastningsregister för personer som erbjuds eller tilldelas arbete inom
förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg.
En arbetsgivare kan dock besluta om att begära registerutdrag inför andra anställningar utifrån
att det anses berättigat och ska då vägas mot den personliga integriteten. Det kan till exempel
gälla vid anställningar som rör ekonomi.
Omsorgsförvaltningen anser att frågan är angelägen och aktuell varför en gemensam rutin är
nödvändig. Förvaltningen har inte de resurser eller den kompetens som krävs för att ta fram
egna hållbara rutiner vid anställning och anser att det är personalenhetens uppgift.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

§ 224 forts
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2013
Protokollsutdrag KS daterad 31 oktober 2013
Protokollsutdrag ON daterad 14 februari 2013

Beslutsexpediering
2013-11-27
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0016/13
§ 225

Verksamhetsredovisning - Kostservice 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Både antalet matlådor och antalet kunder ökar för varje månad 2013 i förhållande till 2012.
Kostservice har under januari till oktober 2013 producerat cirka 3 900 stycken fler matlådor
jämfört med 2012. Antalet kunder 2012 var i genomsnitt 206 stycken att jämföra med hösten
2013 då verksamheten har haft mellan 240 till 245 kunder.
Totalt antal matlådor jan - okt 2013:
Totalt antal matlådor jan - okt 2012:
Diff:

43 352 st.
39 430 st.
+ 3 922 st.

Bollnäs kommun utreder möjligheten att börja med kylda matlådor. Representanter har varit
på studiebesök på Kostservice i Ljusdal och motsvarande enhet i Söderhamn. Under en fyra
veckor lång testperiod i januari kommer Bollnäs kommun köpa matlådor från Kostservice i
Ljusdal till Arbråområdet.
Skolan i Los kommer trots stängningen av skolköket även fortsättningsvis servera frukost till
skoleleverna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2013
Verksamhetsredovisning Kostservice daterad 8 november 2013

Beslutsexpediering
2013-11-27
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0010/13
§ 226

Verksamhetsredovisning - Handläggarverksamheten 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vård och omsorgsboende (vobo)
I oktober har nio lägenheter fördelats. Två personer har tackat nej till erbjudet boende.
Det fanns 13 beviljade ansökningar och 15 inkomna ansökningar där utredning inte var
påbörjad.
En person har väntat på vobo sedan februari 2013 vilket beror på att personen ifråga tackat nej
till erbjudna boenden vid fyra tillfällen. Efter kontakt med god man har personen återtagit sin
ansökan.
En person fick bifallsbeslut i april och två makar fick bifallsbeslut i maj men dessa har inte
verkställts på grund av att man tackat nej till erbjudna boenden.
Tre personer med bifallsbeslut har väntat på vobo sedan maj 2013. Svårigheten med att
verkställa dessa beslut är att önskemål är att få ett boende i Los, där personerna alltid bott. Det
finns ytterligare en person med bifallsbeslut (från oktober) som också väntar på ett boende på
Furugården i Los. En lägenhet har fördelats på Furugården sedan förra rapporteringen.
Från bifallsbeslut till verkställighet av boende är väntetiden i regel cirka en till två månader.
Totalt under januari till oktober så har 93 lägenheter fördelats.
Tre personer vistas för närvarande på korttidsboende i väntan på vobo. En person på sjukhus
väntar på korttidsplats och tre personer väntar hemifrån på växelvårdsplats.
Betalningsansvar
Den sjätte dagen efter det att en person, som är inlagd på sjukhus, är utskrivningsklar så träder
kommunens betalningsansvar in om planerade och beslutade insatser inte hunnit verkställas,
till exempel korttidsplats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

§ 226 forts
Under oktober 2013 har kommunen haft betalningsansvar för tre personer i totalt 15 dagar till
en kostnad av 58 620 kronor. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade under januari till
oktober beräknas till 320 744 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2013
Redovisning statistik daterad 5 november 2013

Beslutsexpediering
2013-11-27
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0303/13
§ 227

Ärendegranskning delegeringsbeslut handläggarverksamheten
LSS och SoL 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0011/13
§ 228

Verksamhetsredovisning - Äldreomsorgen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Under oktober månad har befintliga kunder inom hemtjänsten utökat antalet timmar.
Sedan Modus Vivendi gick i konkurs har kunderna genom förvaltningens försorg valt nya
utförare, både privata och den kommunala hemtjänsten.
Nästa år är förhoppningen att alla äldreboenden ska ha en egen hemsida som presenterar deras
verksamhet. Arbetet sker på enheterna i samarbete med kommunens informationsavdelning.
Solgården i Färila har nyligen publicerat sin sida.
Värdegrundsarbetet pågår och är mycket uppskattat. Diskussionerna upplevs som mycket
positiva av personalen.

Beslutsexpediering
2013-11-27
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0012/13
§ 229

Redovisning av försörjningsstöd - Individ- och familjeomsorgen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Protokollsutdraget skickas vidare till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Försörjningsstöd inklusive arbetsmarknadsinsatser har ökat under oktober månad. Det beror
framförallt på att individ- och familjeomsorgen har haft en stor kostnad för det som kallas
sociala kontrakt. Det innebär att verksamheten står för kontraktet på en lägenhet åt personer
som annars inte skulle få en bostad. I det här fallet har verksamheten blivit ålagd att betala för
en vattenskada som uppstod då en diskmaskin läckte vatten.
En annan faktor är att antalet hushåll som fick försörjningsstöd i oktober ökade kraftigt
jämfört med föregående månad.
Kostnaderna för arbetslösheten ligger på drygt 50 procent av det totala försörjningsstödet.
Räknar man hushåll som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet så är det 62 procent.
Utav dessa är det 32 procent som inte får någon arbetslöshetsersättning.
Sjukskrivna med intyg som inte får ersättning fortsätter att ligga högt. För oktober var det
drygt 13 procent.
Ej SFI klara ligger på fyra procent, en siffra som speglar hur det varit tidigare under året.
Antalet hushåll som fick försörjningsstöd har ökat kraftigt. Under oktober det var 68 hushåll
fler jämfört med september. Det är den högsta siffra individ- och familjeomsorgen haft under
året.
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd ligger kvar på samma nivå som september månad
2013, det vill säga 309 barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2013
Statistik försörjningsstöd daterad 21 november 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

§ 229 forts
Beslutsexpediering
2013-11-27
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0307/13
§ 230

Ärendegranskning delegeringsbeslut individ- och familjeomsorgen,
vuxen 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

19

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0277/13
§ 231

Sammanträdesdagar omsorgsnämnden 2014
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden godkände vid nämnden den 26 september 2013 förslaget att byta
nämndsdagar med utbildningsnämnden från torsdagar till onsdagar från och med
hösten 2014. Förslaget godkändes av utbildningsnämnden den 28 oktober 2013 och
de datum som nu är beslutade för ärendeberedning, arbetsutskott och omsorgsnämnd
2014 syns i tabellen nedan.
Sammanträdesdagar 2014: Ärendeberedning, arbetsutskott och omsorgsnämnd
Ärendeberedning kl.08.30
onsdagar
8/1
29/1
26/2
2/4
29/4 (tisdag)
27/5 (tisdag)
13/8
10/9
8/10
5/11
26/11

Arbetsutskott kl.8.00

Omsorgsnämnd kl.8.30

23/1 torsdag
13/2 torsdag
13/3 torsdag
15/4 tisdag
15/5 torsdag
12/6 torsdag
27/8 onsdag
24/9 onsdag
22/10 onsdag
19/11 onsdag
10/12 onsdag

23/1 torsdag
13/2 torsdag
13/3 torsdag
15/4 tisdag
15/5 torsdag
12/6 torsdag
27/8 onsdag
24/9 onsdag
22/10 onsdag
19/11 onsdag
10/12 onsdag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2013
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 23 oktober 2013

Beslutsexpediering
2013-11-27
Akt
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0325/13
§ 232

Överenskommelse samverkansformer Nätverk Välfärd
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Protokollet skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Omsorgsnämndens ordförande, Markus Evensson, och utbildningsnämndens ordförande,
Malin Ängerå, har undertecknat en överenskommelse inom Nätverk Välfärd, tidigare Nätverk
Närvård.
Nätverk Välfärd är en politisk ledningsgrupp bestående av ordförande för social-/omsorgs/omvårdnadsnämnd eller motsvarande och för barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande
inom kommunerna samt ledamöter i hälso- och sjukvårdsutskottet inom landstinget. Denna
politiska ledningsgrupp tar det gemensamma ansvaret för att på en övergripande nivå
identifiera behov av, initiera, leda och utvärdera samt utveckla de gemensamma
samverkansfrågorna i Gävleborgs län.
Som en följd av detta blir också nätverkets uppgift att identifiera, analysera och åtgärda
systemfel och andra hinder i våra välfärdssystem vilka försvårar samverkanslösningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2013
Avtal om överenskommelse Nätverk Välfärd 2013 daterad 25 oktober 2013

Beslutsexpediering
2013-11-27
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0056/13
§ 233

Tillsyner enligt alkohollagen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Redovisning tillsynsbesök avseende alkohollagen, genomförda oktober 2013, godkänns.

Sammanfattning
Listor redovisas daterade den 11 november 2013 över tillsynsbesök avseende alkohollagen,
genomförda under oktober 2013 av tillsynsinspektör.
Under oktober har elva tillsyner utifrån alkohollagen genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2013
Tillsyner alkohollagen daterad 7 november 2013

Beslutsexpediering
2013-11-27
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0021/13
§ 234

Redovisning av delegeringsbeslut, omsorgsförvaltningen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Redovisningen av delegeringsbeslut under oktober 2013 godkänns.

Sammanfattning
Listor redovisas, daterade den 1 november 2013, över delegeringsbeslut fattade under oktober
2013 enligt SoL inom äldreomsorg och stöd och omsorg, enligt LSS inom stöd och omsorg
samt över delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och
behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL, LVM och LVU.

Beslutsexpediering
2013-11-27
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

§ 235

Ärenden för omsorgsnämndens kännedom
Omsorgsnämnden beslutar
1. Redovisningen av ärenden för omsorgsnämndens kännedom godkänns.

Sammanfattning
Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under oktober och
november 2013.
För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden:
1. Begäran om yttrande och handlingar gällande handläggning, dnr ON 417/12, 2013-1023,
2. IVO inspektionen för vård och omsorg beslut gällande överflyttning av ärende
dnr ON 248/13, 2013-11-07,
3. IVO inspektionen för vård och omsorg beslut gällande klagomål om bristande
handläggning vid omsorgsförvaltningen, dnr ON 53/13, 2013-11-11
4. IVO inspektionen för vård och omsorg beslut gällande klagomål om bristande
handläggning, dnr ON 101/13, 2013-11-06
5. Remissvar angående den regionala ANDT – strategin och handlingsplan, dnr ON
322/13, 2013-11-11
6. IVO inspektionen för vård och omsorg beslut gällande klagomål om handläggning,
socialtjänsten. Dnr ON 429/12, 2013-10-28

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-11-21

Diarienummer

ON 0057/11
§ 236

Kontaktpolitiker 2011-2014
Omsorgsnämnden beslutar
1. Förslaget om fördelning av kontaktpolitikeruppdrag antas.
2. Fördelningen gäller återstoden av denna mandatperiod.

Sammanfattning
Med anledning av att ledamöter i omsorgsnämnden avsagt sig sina uppdrag och nya
ledamöter tillkommit har fördelningen av kontaktpolitikeruppdrag setts över inom
omsorgsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2013
Kontaktpolitiker november 2013 daterad 20 november 2013

Beslutsexpediering
2013-11-27
Omsorgsnämndens ledamöter
Berörda verksamheter inom omsorgsförvaltningen
Akt

Justerare
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