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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0329/13
§ 237

Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande/handlingar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0246/13
§ 238

Revidering av reglemente sociala fonder
Omsorgsnämnden beslutar
1. Drar tillbaka förslaget till beslut till kommunfullmäktige att ändra reglementet för de
sociala samfonderna och Kihlströmska barnhemsfonden.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden föreslog den 29 augusti 2013, § 163, kommunfullmäktige att besluta:
”Reglementet ändras för de sociala samfonderna och Kihlströmska barnhemsfonden utifrån
att församlingarna i Ljusdals kommun har ändrats. Alla som är skrivna i kommunen ska
kunna beviljas medel ur samtliga fonder.”
Kommunstyrelsen allmänna utskott gav den 8 oktober 2013, § 148, kommunchefen i uppdrag
att undersöka om det är möjligt att ändra reglerna för de sociala samfonderna samt
barnhemsfonden utan att begära permutation eller liknande. Kommunchefen har bett
omsorgsförvaltningen se över ärendet en gång till utifrån KSAUs beslut.
Eftersom det krävs permutation av Kammarkollegiet för att ändra reglementena för fonderna
drar förvaltningen tillbaka förslaget och förslår att omsorgsnämnden även fortsättningsvis
följer de gällande reglementen som finns för respektive social samfond samt Kihlströmska
barnhemsfonden. Reglementena kan fortfarande följas utifrån såväl de tidigare församlingarna
som de tidigare kommungränserna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2013
Permutation av stiftelser Kammarkollegiet daterad 27 februari 2012

Beslutsexpediering
2013-12-18
Kommunstyrelsen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0007/11
§ 239

Val och förordnanden 2011-2014
Omsorgsnämnden beslutar
1. Peter Engdahl väljs till ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott.

Sammanfattning
Maria Andersson (S) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i omsorgsnämnden och valts till ersättare i omsorgsnämnden. Maria Andersson var
även ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott. Peter Engdahl (S) har valts till ny ledamot i
omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt
Maria Andersson
Peter Engdahl
Ann-Charlotte Eriksson, löneenheten
Förtroendemannaregistret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0007/11
§ 240

Val och förordnanden 2011-2014
Omsorgsnämnden beslutar
1. Förordnar Peter Engdahl (S), ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott, att vara delegat
för nedanstående ärenden under återstoden av sin mandatperiod:
Beslut om omedelbart
omhändertagande
Beslut om omhändertagande
enligt 6 § LVU ska upphöra
Beslut om hur vården ska
ordnas och var den unge ska
vistas under vårdtiden
Beslut att den unge får vistas
i det egna hemmet
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud
Begäran om biträde av
polismyndighet för att
genomföra
läkarundersökning av den
unge
Begäran om biträde av
polismyndighet för att
genomföra beslut om vård
eller omedelbart
omhändertagande
Beslut om omedelbart
omhändertagande

6 § LVU
9 § LVU
11 § 1 st LVU

11 § 2 st LVU
27 § LVU
43 § 1 pkt LVU

43 § 2 pkt LVU

13 § LVM

Sammanfattning
Maria Andersson (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
omsorgsnämnden. Hon var även ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott. Ett fyllnadsval av
ny ersättare till arbetsutskottet ska göras vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt
Peter Engdahl
Marita Wikström, förvaltningschef
Catharina Plomér, enhetschef
Laila Eriksson Wigg, enhetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0328/13
§ 241

LOV förfrågningsunderlag 2014
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden beslutade den 22 oktober 2009 att införa LOV, lagen om valfrihetssystem,
för hemtjänsten inom omsorgsförvaltningen.
Förfrågningsunderlaget ska uppdateras inför varje år. Förtydliganden och förändringar har
gjorts utifrån förfrågningsunderlag gällande för 2013.
Förtydliganden och förändringar av större vikt:


1.5 Uppgifter gällande antal kunder och timmar är uppdaterade utifrån augusti 2013.



1.6 Leverantör kan lägga ett kapacitetstak på beviljade timmar (inte utförda timmar som
tidigare)



6.3, 6.4, 6.7 Förtydligande gällande biståndsbeslut, beställning samt verkställande av
uppdrag.



7.4 Ny ersättning framtagen för 2014 utifrån beräknade kostnader.

Insatslistan är förtydligad utifrån uppdateringar i nya systemet Treserva.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0011/13
§ 242

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

Sammanfattning
Under november månad 2013 har 384 kunder haft någon form av hemtjänst både av externa
utförare och Ljusdals kommuns hemtjänst. Äldreomsorgen och de externa utförarna har hos
dessa kunder planerat ut 9 448 timmar av 9 726 biståndsbedömda timmar. Av de planerade
timmarna har äldreomsorgen och de externa utförarna utfört 8 438 timmar.
Kunder som avbokat och blivit inlagda på sjukhus syns i statistiken som 597 timmar denna
månad.
Totalt i hela hemtjänsten är det 414 timmar som har planerats men ej utförts och förvaltningen
tittar ständigt på vad det kan bero på. I denna statistik har den externa utföraren den största
differensen denna månad och kontakt kommer att tas med dem för att diskutera detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 december 2013
Statstik november 2013 daterad 10 december 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0010/13
§ 243

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

Sammanfattning
Vård och omsorgsboende (vobo)
Under november 2013 har nio lägenheter fördelats. Två personer har tackat nej till erbjudet
boende. Det fanns 19 beviljade ansökningar och 17 registrerade ansökningar inkomna där
utredning inte var påbörjad.
Fem personer med bifallsbeslut har väntat på vobo sedan maj 2013. Svårigheten med att
verkställa dessa beslut är att tre av dem önskar boende på Furugården i Los. Övriga två
personer har tackat nej till erbjudet boende vid flera tillfällen.
Från bifallsbeslut till verkställighet av boende är väntetiden i regel cirka en till två månader.
Totalt under januari till november har 102 lägenheter fördelats.
Fem personer vistas för närvarande på korttidsboende i väntan på vobo. 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.
Under november har kommunen haft betalningsansvar för en person i totalt 15 dagar till en
kostnad av 17 364 kronor. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade under januari till
november beräknas till 338 108 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2 december 2013
Verksamhetsredovisning november daterad 2 december 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0013/13
§ 244

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

Sammanfattning
Under perioden 1 januari 2013 till och med den 30 november 2013 har 59 personer avslutat
sin tidsbegränsade anställning vid arbetsmarknadsenheten (AME) och gått vidare till följande:







Arbete: 12 personer.
Studier: 9 person
Sjukskrivning: 3 person (utredning via Försäkringskassan)
Barnledighet: 2 person
Åter arbetsförmedlingen: 24 personer
Avbrott, särskilda skäl: 9 personer

Bakgrund
Projektet Arbete & Framtid startade den 9 maj 2011och är en arbetsmarknadsåtgärd som ger
möjligheter för 35 personer med arbetshinder, och som varit utanför arbetsmarknaden en
längre tid, att erhålla en tidsbegränsad anställning inom kommunen. Arbetsmarknadsenheten
anställer personerna i nära samarbete med arbetsförmedlingen och individ- och
familjeomsorgen. Arbetsplatserna är kommunens förvaltningar och personerna börjar med en
fyra veckor lång praktik.
AME har till uppgift att verkställa de avtal som upprättas mellan
arbetsförmedlingen och Ljusdals kommun utifrån de riktlinjer som riksdag och regering
utfärdat för hela landet när det gäller arbetsmarknad.
För närvarande har inte AME några avtal med arbetsförmedlingen när det
gäller arbetsmarknadsåtgärder, utan samverkan sker på individnivå.
Verksamheterna bedrivs för personer som av olika anledningar har svårt att komma in på den
ordinarie arbetsmarknaden. Anställningstiden varierar från en till sex månader och kan
förlängas till max 12 månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2013
Sammanställning AME jan-nov 2013 daterad 29 november 2013
Statistik AME oktober, november 2013 daterad 29 november 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0364/13
§ 245

Redovisning av målarbete arbetsmarknadsenheten 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Utifrån omsorgsförvaltningens verksamhetsmål 2013 har arbetsmarknadsenheten (AME) tagit
fram egna mål för sina verksamheter. Målen är lagda på en nivå som blir mätbara för de egna
verksamheterna.
Även om AMEs verksamheter är olika till sin natur när det gäller arbetsmarknadsåtgärder så
kommer målarbetet ändå att kunna utföras inom alla verksamheter.
De övergripande målen och de egna verksamhetsmålen har tagits fram och diskuteras
gemensamt på arbetsplatsträffar. Därifrån sprids målen för den egna verksamheten ut på
”fältet”. På så sätt skapas förutsättningar och målen kan då efterföljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2013
Målarbete arbetsmarknadsenheten 2013 daterad 29 november 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0012/13
§ 246

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

Sammanfattning
Försörjningsstödet inklusive insatser ökade med nästan en halv miljon kronor under
november 2013 jämfört med föregående månad, trots att antalet hushåll var 27 stycken färre.
Det är inte själva försörjningsstödet som står för ökningen, det ligger kvar på samma nivå som
månaden före. Det är istället återsökningen av pengar när det gäller arbetsmarknadsinsatser
som släpar efter. Av tabell 2 framgår att tendensen varit densamma under 2013.
Kostnaderna för arbetslöshet ligger på 53 procent av det totala försörjningsstödet. Antalet
hushåll som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet är 63 procent. Utav dessa så är det
36 procent som inte får någon arbetslöshetsersättning alls.
Antalet sjukskrivna med intyg som inte får ersättning, ligger något högre under november
2013 än föregående månad.
Ej SFI klara ligger på fyra procent. Den siffran har varit konstant under i stort sett hela 2013.
Barn till föräldrar som får försörjningsstöd ökade något under november 2013, men ligger på
snittsiffran för året. Det innebär att cirka nio procent av barnen i Ljusdals kommun har
föräldrar som får försörjningsstöd.
Som det ser ut idag pekar årets resultat på en ökning av försörjningsstödet med cirka en halv
miljon kronor, jämfört med föregående år. Sett till ökningen mellan 2012 och 2013, vilken var
1,5 miljoner kronor, har ökningstakten alltså avtagit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2013
Sammanställning november 2013 daterad 12 december 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt
Kommunstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0135/12
§ 247

Kvartalsrapport barn- och ungdomsärenden samt vuxenärenden, IFO
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen

Sammanfattning
Barn- och ungdomsärenden
I jämförelse med länets övriga kommuner mellan åren 2011 till 2012 har antalet
aktualiseringar för barn- och ungdomsärenden ökat mest i Ljusdal. Det är en ökning på 28
procent utifrån den länsövergripande jämförelsen som redovisas i FoU-rapporten 2013:2, ”Att
dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga”. Från år 2008, då de
länsgemensamma mätningarna påbörjades, har antalet aktualiseringar av barn och unga till
socialtjänsten i Ljusdal mer än dubblerats.
Antalet aktualiseringar fram till november 2013 för barn 0-12 år har varit 306 stycken och för
ungdom 182 stycken. Totalt för barn och ungdom 488 stycken. Förra året var det totala antalet
för barn och ungdom 480 aktualiseringar till och med november månad.
Antalet aktualiseringar till socialtjänsten har varit konstant hög under hela året, och ligger i
paritet med antalet aktualiseringar för år 2012. Ökningen har under hösten varit störst på
ungdomssidan. Flera anmälningar har inkommit gällande droger och flera ungdomar har
placerats på grund av drogrelaterade problem. Placeringar utifrån skyddsaspekten mot
hedersrelaterat hot och våld har också genomförts.
Många polisrapporter och anmälningar har på senare tid handlat om våldsärenden inom
familjen samt bristande omsorgsvikt hos föräldrarna. En länsövergripande studie visar att av
alla aktualiseringar under perioden 2008 till första hälften 2013 så rör 12 procent ärenden där
barn utsatts för kategorierna”våld i familjen” och ”utsatt för övergrepp”. Medelåldern för de
barn som upplevt våld i familjen är knappt åtta år och de som utsatts för övergrepp har en
medelålder strax under tio år. Aktualiseringsskälen ”omsorgssvikt”, ”utsatt för övergrepp”
samt ”våld i familjen” ökar enligt studien stadigt år för år.
Vuxenärenden
Antalet aktualiseringar för vuxenärenden har ökat från år 2011; 251 stycken till 333 stycken
år 2013. Under 2013 fram till och med november månad är antalet aktualiseringar 323
stycken. Vad gäller vuxenärenden finns ingen jämförande statistik att tillgå i länet. Frågan har
väckts om möjligheterna att skapa gemensamma aktualiseringskoder även för vuxna, men det
kräver att aktualiseringskoder och bakgrundskoder är lika i länet.
Antalet aktualiseringar ökade också mycket i vuxengruppen mellan åren 2011 och 2012. En
ökning på 33 procent med 82 fler aktualiseringar. Antalet aktualiseringar mellan åren 2012
och 2013 torde inte bli så stor, möjligen en liten ökning för 2013. Det är anmälningar från
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12

polisen som står för de flesta aktualiseringarna, cirka 30 procent. Pågående utredningar håller
sig konstant månad efter månad och ligger runt 30 stycken. Pågående insatser för vuxna har
ökat i omfattning och verksamhetens egen öppenvårdsbehandling står för en stor del av
insatserna. Insatser från fältsekreterarna har ökat markant under våren 2013.
Sammanfattningsvis har insatsen öppenvård internt ökat vilket ligger helt i linje med den
målsättning som finns inom vuxenenheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0225/13
§ 248

Sjukfrånvaro 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Som rapporterats tidigare under 2013 har sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen åter igen
ökat. En ökning som startade 2010 och fortsätter 2013. Under 2012 var sjukfrånvaron på
samma nivå (8,2) som den var 2008 (8,3) innan Försäkringskassans nya regler fick
genomslag.
Från Försäkringskassan har liknande rapporter strömmat in att sjukfrånvaron ökar i hela
landet. De meddelar att stressrelaterade sjukdomar och depressioner är de som ökar mest.
Preliminära data för personal i omsorgsförvaltningen visar dock att det fortfarande är
sjukdomar i rörelseorganen (de s.k. muskuloskeletala) som dominerar bland diagnoserna,
medan psykisk sjukdom är betydligt lägre. Någon motsvarande ökning som i riket kan idag
inte påvisas inom förvaltningen.
Utifrån Hälsoprojektet har en genomgång av enheternas rehabiliteringsärenden skett
tillsammans med ansvarig chef. Den visar att psykiska sjukdomar är ungefär lika vanliga som
rörelseorganens diagnoser. Så många som en tredjedel har genomgått eller väntar på
operation. Infektioner/influensa, migrän och värk i rörelseorganen är vanliga problem vid
korttidsfrånvaro.
Enligt resultaten av analyserna i projektet är faktorer som en närvarande chef, struktur i
arbetet med tydliga regler och rutiner, trygghet och tillit i arbetsgrupperna och att alla drar åt
samma håll viktiga friskfaktorer, som har en stor betydelse för trivsel och minskad
korttidsfrånvaro.
Som tidigare år är sjukfrånvaron 2013 högre under vintermånaderna, medan den är avsevärt
lägre på sommaren. Påverkan från perioder av influensor gör troligen att siffrorna varierar
mellan åren. Möjligen kan övergången till allmänna bestämmelser (AB) ha inverkat så att
sjukfrånvaron i år är mer realistisk då möjligheten att ta ut flexledighet i stället för
sjukanmälan försvunnit.
Det är kvinnornas sjukfrånvaro som ökar medan männens minskar igen under 2013, efter att
ha skjutit i höjden under 2012. Mest anmärkningsvärd är sjukfrånvaron för kvinnor mellan
30-49 år, vilket aktualiserar den senaste diskussionen som förts i massmedia angående
jämställdhet och kvinnors dubbelarbete. Även kvinnors vård av anhöriga har kommit upp i
debatten. Från statligt håll kommer utredningar att ske om kvinnors livssituation vilket även
vore intressant att studera lokalt i förvaltningen.
Justerare

Utdragsbestyrkande

18

PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt en fördjupad analys av sjukfrånvaron för hela
kommunen vilken kommer att redovisas av personalenheten i februari 2014. Analysen
kommer även att komma omsorgsförvaltningen till del tillsammans med en redovisning av
sjukfrånvaron per verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2013
Månadsstatistik daterad 2 december 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0370/13
§ 249

Kontroll av vissa receptfria läkemedel 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänner redovisningen avseende kommunal kontroll av handel med vissa receptfria
läkemedel genomförda under november 2013.

Sammanfattning
Lista redovisas daterad den 3 december 2013 över kommunal kontroll av handel med vissa
receptfria läkemedel, genomförda under november 2013 av tillsynsinspektör.
Under november har ett besök utifrån kommunal kontroll genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2013
Tabell daterad 28 november 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0371/13
§ 250

Tillsyner enligt tobakslagen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänner redovisningen av tillsyner enligt tobakslagen genomförda under
november 2013.

Sammanfattning
Lista redovisas daterad den 3 december 2013 över tillsynsbesök avseende tobakslagen,
genomförda under november 2013 av tillsynsinspektör.
Under november har åtta tillsyner utifrån tobakslagen genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2013
Tillsyner november 2013 daterad 28 november 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0056/13
§ 251

Tillsyner enligt alkohollagen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänner redovisningen av tillsynsbesök, avseende alkohollagen, genomförda november
2013.

Sammanfattning
Listor redovisas daterade den 3 december 2013 över tillsynsbesök avseende alkohollagen,
genomförda under november 2013 av tillsynsinspektör.
Under november har 14 tillsyner utifrån alkohollagen genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2013
Tabell daterad 28 november 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0055/13
§ 252

Delegeringsbeslut alkohollagen 2013
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänner redovisningen av delegeringsbeslut alkohollagen genomförda under
november 2013.

Sammanfattning
Listor redovisas daterade den 3 december över delegeringsbeslut fattade under november
2013 enligt alkohollagen avseende anmälan om cateringlokal. Ett nytt serveringstillstånd till
allmänheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2013
Tabell daterad 28 november 2013

Beslutsexpediering
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

ON 0021/13
§ 253

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

Sammanfattning
Listor redovisas, daterade den 6 december 2013, över delegeringsbeslut fattade under
november 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
2013-12-18
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Omsorgsnämnden

2013-12-12
Diarienummer

§ 254

Protokoll för omsorgsnämndens kännedom
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänner redovisningen av ärenden för omsorgsnämndens kännedom.

Sammanfattning
Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under november 2013.
För omsorgsnämndens kännedom finns följande protokoll
1. Protokollsutdrag budget 2014, ELP 2015-2016, KF 2013-11-15 § 213, Dnr ON 4/13
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-11-28, § 341, redovisning av
försörjningsstöd per augusti 2013. Dnr ON 12/13

Justerare

Utdragsbestyrkande
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