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§ 15 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Carina Eriksson (FP) ställer en övrig fråga om hur utbildad personalen på de särskilda
boendena är i Hjärt- och lungräddning (HLR).
Omsorgsnämnden beslutar
att frågan får besvaras vid ett senare sammanträde.
____
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§ 16 Regler för intraprenader/arbetsenhet med
resultatansvar
Dnr 2011-108-790
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2012 om principer för
resultatbalansering och hantering av budgetavvikelser. I överensstämmelse med dessa
principer har nedanstående förslag till regler för intraprenad inom omsorgen tagits
fram. En intraprenad är en företagsliknande enhet inom den kommunala förvaltningen
med utökade ekonomiska befogenheter samt utökat ansvar för verksamhet och
personal. Kommunen har dock alltid det yttersta ansvaret.
Åtagande
Omsorgsnämnden tar, utifrån verksamhetschefens förslag, det formella beslutet om
vilka enheter som får bli intraprenader. Ett åtagande tecknas sedan mellan ansvarig
verksamhetschef och enhet och lyfter fram vad som ska åstadkommas inom de av
nämnden fastställda ekonomiska ramarna. Åtagandet löper kalenderårsvis med
prognos för år två och tre. Åtagandet, som bygger på en väl fungerande dialog, ska
löpande följas upp och redovisas i delårsbokslut och årsbokslut. Verksamhetens
årsresultat är tredelat:
1

Viss kvantitet ska tillhandahållas.

2

Viss kvalitet ska uppnås.

3

Allt ska ordnas inom en budgeterad nettokostnad.

Fokus ligger på att åstadkomma eftersträvad kvalitet inom budget. Intraprenaden
förbinder sig med andra ord att leverera en viss kvantitet med viss kvalitet. Lyckas man
göra detta till en lägre kostnad än tilldelad budget får man i slutet av året behålla den
positiva budgetavvikelsen utifrån de dubbla villkor som anges i punkt 6.1.
Allmänna villkor
Intraprenadens budget alternativt nämndsbidrag är rörligt i förhållande till
producerade omsorgsinsatser/kvantiteter. Detta betyder att intraprenaden månadsvis
eller kvartalsvis i efterskott får sin budget justerad i relation till producerade
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kvantiteter. I samband med bokslut fastställs en definitiv kvantitetsjusterad
nettobudget alternativt totalt nämndsbidrag.
Nyckeltal, det vill säga styckepris för aktuella omsorgsinsatser/kvantiteter fastställs
årligen av omsorgsnämnden.
Eventuellt övriga uppdrag ska specificeras i separata avtal.
Inom kommunens regelverk med rutiner, policys och riktlinjer har en arbetsenhet stor
frihet att styra och påverka verksamheten i riktning mot målen. I de fall speciella regler
ska gälla för någon intraprenad ska det anges i åtagandet.
En förutsättning är att intraprenaden ska samarbeta med rekryteringsenheten för de
yrkesgrupper som ingår i rekryteringsenhetens åtagande. Detta krav ställs för att
säkerställa att förvaltningen får ett samlat grepp om rekrytering.
Kvantitet
Inom de verksamheter där så är möjligt kommer nyckeltal för kvantiteter att tas fram
och ligga till grund för budget.
För hemtjänstens verksamhet gäller de förutsättningar som anges i
förfrågningsunderlaget för LOV (lag om valfrihetssystem).
För särskilt boende gäller de förutsättningar som anges i äldreomsorgens
resursfördelningsmodell.
När det gäller omsorgen om personer med funktionsnedsättningar gäller de
förutsättningar som anges i resursfördelningsmodellen för detta verksamhetsområde.
För övriga verksamheter som önskar bli intraprenader kvarstår en del arbete med att ta
fram nyckeltal. Inom de verksamheter där man inte lyckas ta fram användbara
nyckeltal kommer istället en anslagsbudget att gälla.
Kvalitet
Att bedriva verksamhet av god kvalitet är en del av åtagandet för alla arbetsenheter.
Enhetens kvalitativa mål stäms av vid bokslutet. En förutsättning för intraprenaden att
få behålla ett budgetöverskott är att kraven på god kvalitet har uppfyllts. Kvaliteten
hos verksamheten följs bland annat upp genom följande metoder beroende på vilka
som är användbara inom respektive verksamhetsområde:
•

Brukarenkät
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•

Medarbetarenkät vartannat år.

•

Kvalitetsindikatorer kopplade till målarbetet.

•

Uppföljning av rapporter på Lisa (arbetsmiljöarbetet).

•

Uppföljning av antal upprättade genomförandeplaner samt eventuella
stickprovskontroller.

•

Uppföljning av värdighetsgarantier.

•

Hantering av synpunkter, fel och brister samt Lex Sarah. Inkomna synpunkter
samt fel och brister tas emot, bedöms och åtgärdas inom ramen för enhetens
kvalitetsarbete. En kopia skickas löpande till kvalitetsutvecklare och
verksamhetschef för bedömning av om och i så fall när uppföljning ska vara
genomförd. Om missförhållanden uppkommer leder dessa till behov av direkta
åtgärder samt eventuella åtgärdsplaner för mer långsiktiga förändringar. Alla
enheter ansvarar själva för dessa åtgärder och vid behov kan stöd inhämtas från
kvalitetsutvecklaren.

•

I arbetet med ständiga förbättringar bör fokus ligga på analys, åtgärder och
uppföljning.

•

För konkurrensutsatt verksamhet får brukarnas val konsekvenser för
resurstilldelningen och fungerar som en form av kvalitetssäkring. Verksamheterna
omfattas emellertid även av övriga uppföljningsmetoder i syfte att mäta kvaliteten.

Utifrån ovanstående kriterier som berör enheten ansvarar varje enhetschef för att göra
en kvalitetsberättelse som en del av årsredovisningen. Verksamhetschefen gör sedan
en sammanställning till nämnd/ledningsgrupp för redovisning av verksamheternas
kvalitet i anslutning till bokslutet.
Om brister framkommer vid en uppföljning av kvaliteten ansvarar intraprenaden för
att en åtgärdsplan upprättas. En uppföljning kommer att göras av hur intraprenaden
har arbetat med och följt åtgärdsplanen. Har inte enheten arbetat enligt åtgärdsplanen
tas ställning till om intraprenaden ska fråntas hela eller delar av en eventuell positiv
budgetavvikelse. Omsorgsnämnden som har det yttersta ansvaret fattar det formella
beslutet.
Om allvarliga kvalitetsbrister, som inte genast åtgärdas, framkommer vid uppföljning
kan avtalet komma att hävas under pågående budgetår. Verksamheten återgår då
omgående till ordinarie kommunal verksamhet. Det kan tillexempel gälla allvarliga
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missförhållanden, exempelvis en sådan underbemanning att det medför risker för
burkare och/eller personal.
Resultatbalansering och hantering av budgetavvikelser
Balansering av medel till nästa år styrs av vilket resultat man uppnått. Hänsyn tas till
vad man åstadkommit inom budgeten. Det vill säga en sammanvägning av kvantiteter,
kvalitet och nettokostnad. Kostnader och intäkter bokförs alltid på den verksamhet
och det år de avser.
Budget = skillnad mellan budgeterade intäkter och kostnader
Bokslut = skillnad mellan faktiska intäkter och kostnader
Budgetavvikelse = skillnad mellan bokslutets resultat och budgeterat resultat
Regler kring enheternas kvantiteter, kvalitet och resursfördelning fastställs av
omsorgsnämnden inför varje budgetår.
Budgetavvikelse

Vid en positiv budgetavvikelse (överskott mot budget) resultatbalanseras, till enheten,
maximalt 80 % av överskottet och maximalt 4 % av den definitiva nettobudgeten.
Vid en negativ budgetavvikelse (underskott mot budget) resultatbalanseras till enheten
100 % av underskottet.
Eventuella tidigare års resultatbalanseringar ska medräknas vid bedömningen av årets
budgetavvikelse och eventuellt kvarvarande över- eller underskott ska till sin helhet
resultatbalanseras till nästa år.
Avstämning vid bokslut

Enheterna ska i anslutning till bokslutet lämna in en årsredovisning, enligt anvisad
mall, där enheten bland annat kommenterar det ekonomiska utfallet, kvantiteter och
kvalitet samt hur och när eventuella resultatbalanseringar ska användas respektive
täckas kommande år.
Särskilt ska lyftas fram om förändringar och förenklingar medfört ett ”smartare
arbetssätt” så att dessa lärdomar kan spridas vidare genom exempelvis
erfarenhetsutbyte på enhetschefsträffar, studiebesök etc.
Budgetmedel som förs vidare till nästa år får användas till riktade insatser med
inriktning på att stärka kvalitetsarbetet. Överskottet får inte användas till något som
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permanent ökar enhetens kostnadsnivå. Balanserade överskott får användas när
nämndens bokslut är klart.
Kvalitetsutvecklare Emma Ivarsson och projektledare Ylwa Eriksson föredrar ärendet.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna ovanstående förslag till regler för intraprenad, samt
att intraprenadavtalen tecknas med respektive verksamhetschef.
____
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§ 17 Uppföljning, socialpsykiatrin
Dnr 2012-012-765
Ärendebeskrivning
I augusti 2010 presenterade Vårdmäklarna AB en utredning av den befintliga
chefsorganisationen inom socialpsykiatrin, som varit i drift sedan 2009. Utredningen
som genomfördes under sommaren 2010 visade att det man hoppats på inte inträffat
och att det fanns stora behov av förändringar/förbättringar.
Istället för att ha en enhetschef och en enhetssamordnare infördes 2010 två
enhetschefer, en enhetsutvecklare har anställts för att bland annat utveckla extern- och
intern samverkan.
Uppdraget i utvärderingen handlade om att kartlägga om organisationsförändringen till
två enhetschefer med specifika inriktningar lett till önskat resultat. Alla som varit
anställda under hela den aktuella perioden har fått svara på en enkät, totalt handlar det
om 32 personer, 14 personer arbetar med boendestöd/korttids, 18 personer arbetar på
boende. Vidare har individuella samtal genomförts.
Det finns i dag en samlad bild av att situationen i socialpsykiatrin radikalt förändrats till
det bättre. Dagens organisation med närvarande chefer som lever nära verksamheten
och kan ta snabba beslut har förändrat flödet i positiv riktning. Enkätsvaren och alla
samtal visar att allt det som rör den närmaste arbetsledningen är betydligt mer
välfungerande än vid den förra utvärderingen. Arbetsledningen har blivit mycket
tydligare anser 97 %. Ingen hävdar motsatsen. Förtroende för arbetsledningen har
således ökat markant. Även arbetsledningens tillgänglighet i verksamheten har i hög
grad förändrats i positiv riktning. Arbetsglädjen har ökat så väl inom socialpsykiatrin i
stort, på den egna arbetsplatsen och för dem som personer.
Sammanfattningsvis konstateras att organisationen fungerar bättre, ledarskapet
fungerar bättre, personalen mår bättre och arbetar med ökat fokus på dem man är till
för.
Mats Lindberg, Vårdmäklarna AB, föredrar utvärderingen.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

11 (26)

Sammanträdesdatum

2012-03-01

Omsorgsnämnden

§ 18 Boendeutredning omsorgen om personer med
funktionsnedsättning
Dnr 2012-009-734
Ärendebeskrivning
Trenden med fortsatt volymökning av särskilda boenden inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning håller i sig. Gällande personer med intellektuell
funktionsnedsättning behövs skyndsamt ytterligare ett boende projekteras utöver den
nya gruppbostad som beräknas stå klar på Marielund om ca 1 år. Uppskattningsvis
behövs därför ytterligare 15 miljoner kronor avsättas för detta ändamål.
En utökning av platsantalet på Furulund till tre platser är önskvärt och möjligt att
genomföra med ett internleasingavtal på ca 2,5 miljoner kronor. Detta beräknas kunna
vara genomfört om ca 1 år.
Gruppbostaden på Stallet bör på sikt flyttas ned på markplan vilket beräknas kosta
ytterligare 15 miljoner kronor. Detta skulle samtidigt lösa behovet av nya
servicebostäder för socialpsykiatrin.
Behovet av nya servicebostäder på Skeppsdals gör att 1,5 miljoner kronor bör avsättas
för inköp av tre nya bostadsrätter, samtidigt som man därefter kan avyttra en lägenhet.
En färdig plan finns nu för att de tre grupperna Kristallen 1, 2 och 3 ska flyttas från
Fredens Kulle och därmed möjliggöra en flytt av Forsa Rehab till Fredens Kulle.
Etapp ett med en ny gruppbostad på Kristineberg beräknas vara klar i maj/juni. Andra
etappen med en andra gruppbostad i Iggesund beräknas vara klar om ca 1 år. Tredje
etappen bör kunna slutföras genom en flytt till de lokaler Gästis nu disponerar i
kvarteret Ugglan. Detta beräknas kunna ske om 1,5 år.
Barnbo kan avvecklas när gruppbostaden på Marielund står klar och därefter kan
Gästis flytta in i Barnbos gamla lokaler.
Sammanfattningsvis uppskattas behovet av ytterligare investeringar, utöver de som det
redan beslutats om, de närmaste åren ligga på drygt 30 miljoner kronor, inklusive 15
miljoner kronor för flyttning av Stallets gruppbostad. Storleken på dessa investeringar
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kan förstås bli lägre om man i stället för nyproduktion lyckas hitta lämpliga
hyresobjekt.
Verksamhetschef Per Iversen föredrar ärendet.
Omsorgsnämndens beslutar
uppdra till förvaltningen
att snarast påbörja en utökning av platsantalet på Furulund till tre platser genom ett
internleasingavtal på ca 2,5 miljoner kronor,
att snarast projektera för en ny gruppbostad med sex platser för personer med
intellektuell funktionsnedsättning,
att undersöka möjligheterna att ersätta den befintliga gruppbostaden på Stallet med en
ny gruppbostad,
att undersöka möjligheterna att nyttja den befintliga gruppbostaden på Stallet som
servicebostäder för socialpsykiatrin,
att leta nya lämpliga lägenheter i området kring Skeppsdals som kan fungera som
fullvärdiga servicelägenheter,
att undersöka möjligheterna för en utökning med ytterligare en sattelitlägenhet i
anslutning till Forsa-Lunds gruppbostad,
att undersöka möjligheterna till att flytta korttidsboendet Gästis till gruppbostaden
Barnbo samt närliggande servicebostad,
att undersöka möjligheterna till att flytta socialpsykiatrins korttidsboende till de lokaler
Gästis eventuellt lämnar, samt
att tillsammans med äldreomsorgen utreda behov av kategoriboenden för äldre
personer med psykiska funktionsnedsättningar.
____
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§ 19 Boendeutredning äldreomsorg - demensboende
Dnr 2012-005-735
Ärendet utgår vid dagens sammanträde och tas upp på omsorgsnämndens
sammanträde den 28 mars.
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§ 20 Lex Sarah rapporter
Dnr 2012-001-777
Ärendebeskrivning
Nya bestämmelser gäller för Lex Sarah från och med den 1 juli i 2011.
Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska:
•

personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver
verksamheten,

•

den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det
rapporterade missförhållandet utan dröjsmål,

•

den som bedriver verksamheten om det visar att missförhållandet är allvarligt,
snarast anmäla det till Socialstyrelsen.

En oönskad händelse är inte lika allvarligt som ett missförhållande, men flera oönskade
händelser kan leda till en rapport om missförhållanden. Konstateras det att det är ett
allvarligt missförhållande ska en anmälan göras till Socialstyrelsen.
Förvaltningschef Pia Andersson presenterar kort den rapport om oönskade händelser
och utredning av missförhållanden som inkommit. Den oönskade händelsen avser en
person med ringtillsyn som inte svarar när personalen ringer. Utredningen av
missförhållande rör en misstänkt stöld inom hemtjänsten.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 21 Information om tillsynsärenden
Dnr 2012-012-108
Ärendebeskrivning
En närstående till en person på ett särskilt boende har anmält brister i hälso- och
sjukvård, vård och omsorg till Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen bedömer att klagomålet medfört att nämnden identifierat brister i
hälso- och sjukvårdsdokumentationen vad gäller otydligheter i läkemedelsordination
samt dokumentation av utförd rehabilitering/träning. Socialstyrelsen kan i övrigt inte
se att det funnits brister i handläggningen av patientens svullna hand.
Socialstyrelsen beslutar att avsluta ärendet.
Förvaltningschef Pia Andersson föredrar ärendet.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 22 Ekonomisk redovisning till och med februari
Dnr 2011-079-042
Ärendebeskrivning
Ekonom Anette Ståby presenterar den preliminära ekonomiska redovisningen till och
med februari 2012. Det preliminära resultatet efter justeringar är + 3,4 miljoner
kronor.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 23 Rapport från ledamöters studiebesök som
områdespolitiker
Ärendebeskrivning
Anne-Marie Eriksson (C) informerar om att hon varit på invigningen av
habiliteringens nya lokaler i hus 10.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 24 Nöjd Kund index
Kvalitetsutvecklare Emma Ivarsson informerar om analysen av nöjd kund index
(NKI), en brukarundersökning inom hemtjänsten 2011.
Enkäten, en postenkät, genomfördes av SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av
Socialstyrelsen under juli-augusti 2011. Hudiksvalls kommun deltog även 2010.
Enkäten skickades ut till 534 personer med hjälp i hemmet, undantaget matdistribution
och trygghetslarm. Den besvarades av 352 personer, det vill säga 66 procent.
Kommunen ingår i ett NKI-projekt som drivs av Region Gävleborg, projektet står för
delar av finansieringen, erbjuder ett regionalt närverk, stöd för tolkning av resultat och
erfarenhetsutbyte.
Emma informerar om resultatet per fråga och enhet.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 25 Förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Pia Andersson informerar.
•

Nämnden har fått beviljat finansiering av platsen på Furulund.

•

Medicinskt färdigbehandlade år 2011. Vi hade 15 vårddygn i januari men sedan
har vi inte haft några.

•

Omsorgsnämnden är även Patientnämnd. Tidigare avtal med landstinget har sagts
upp eftersom det var så få ärenden. Nu har landstinget handlagt två ärenden på
eget initiativ, ett om medicinering och ett där de bara förmedlat kontaktuppgifter
till vår personal.

•

Kammarrätten beviljar Socialstyrelsen prövningstillstånd i ett gammalt
sjuklöneärende gällande särskild avgift.

•

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i ett ärende om ledsagarservice,
där sökanden begärt prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står
därmed fast.

•

Ett ärende om ledsagarservice har överklagats till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

•

Ett ärende om särskilt boende har överklagats till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

•

Utdrag ur belastningsregistret. Personalkontoret utreder frågan.

•

Det är ett feltryck i nämndsplanen, på sista sidan står kvalitetsberättelsen, det ska
vara patientsäkerhetsberättelsen.

•

Det kommer att bli en ny ”lingon” film, den går under arbetsnamnet ”Ett gäng
lingon”. Hur många lingon finns det i världen ligger tvåa på biotoppen, den
toppar dvd-försäljning och dvd-uthyrning. Det internationella intresset växer.
Den nya filmen böjar spelas in i månadsskiftet augusti/september.

Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 26 Ledningssystem för kvalitetsarbetet
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har kommit med föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som gäller från och med den 1 januari
2012. Det nya är att alla ska utföra egen kontroll, samt att en riskanalys ska göras.
Vårdgivare är den politiska nämnden det vill säga omsorgsnämnden.
Det som nu händer inom omsorgsförvaltningen är:
•

Förvaltningens nuvarande rutiner samlas in.

•

Tillsammans med ledningsgruppen klargörs vilken verksamhet som bedrivs.

•

Tydliggöra vilka lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

•

Vilka processer och rutiner är det som behövs för att säkra att verksamheten
uppfyller alla krav och mål i lagar, författningar och beslut.

Det viktigaste är att göra ledningssystemet känt hos alla och att alla ska arbeta med
ständiga förbättringar.
Region Gävleborg har sökt och fått pengar för ”Sammanhållen vård och omsorg om
de mest sjuka äldre år 2012”.
Kvalitetsutvecklare Emma Ivarsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Lena
Lindström föredrar ärendet.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 27 Patientsäkerhetsberättelsen
Dnr 2012-011-790
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen, PSL, trädde i kraft 1 januari 2011. Enligt den nya lagen ska
vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.
Berättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år. Syftet med lagen är att främja
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och jämförlig verksamhet genom att
tydliggöra vårdgivarens ansvar.
Det finns inget krav på att vårdgivaren ska lämna in patientsäkerhetsberättelsen till
Socialstyrelsen eller någon annan myndighet. Däremot är vårdgivaren skylig att inrätta
ett ledningssystem, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystemet. Berättelsen ska innehålla
en beskrivning av vilka resultat vårdgivaren har uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete.
Det är vårdgivaren, i detta fall omsorgsnämnden, som har det yttersta ansvaret för
patientsäkerhetsarbetet. Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska
säkerställa att patientens behov av säkerhet i vården tillgodoses. Verksamhetschefen
får uppdra till medicinsk ansvarig sjuksköterska att ansvara för att rutiner och riktlinjer
finns och är kända av berörda personer.
Omsorgsnämnden uppdrog den 24 januari 2011 § 10 till medicinskt ansvarig
sjuksköterska Anna-Lena Lindström och verksamhetschef Inger Myrsten och att
skriva fram ett förslag om vem som ska skriva patientsäkerhetsberättelsen.
Vid dagens sammanträde presenterar Anna-Lena Lindström
patientsäkerhetsberättelsen för år 2011 och föreslår samtidigt att nämnden beslutar
utse medicinskt ansvarig sjuksköterska till att även fortsättningsvis skriva
patientsäkerhetsberättelsen.
Av patientsäkerhetsberättelsen framgår
•

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år.

•

Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.

•

Vilka resultat som uppnåtts.
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Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till medicinskt ansvarig sjuksköterska att skriva patientsäkerhetsberättelsen,
samt
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för år 2011.
____
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§ 28 Fritidsverksamhet och kulturella insatser
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår vid dagens sammanträde och tas istället upp på nämndens sammanträde
den 28 mars.
____
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§ 29 Rapport från kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde.
____
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§ 30 Redovisning av fattade delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Pia Andersson redovisar sammanställning av förteckning 127 år 2011
och 1- 4 2012 med delegationsbeslut fattade av ordförande, verksamhetschefer,
enhetschefer, handläggare och administratörer samt arbetsutskottet den 17 januari och
7 februari 2012.
Typ av delegationsbeslut

Delegat

Färdtjänst med/utan ledsagare
Färdtjänst i form av arbetsresor
Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst med specialfordon
Färdtjänst – avslag
SoL - Hjälp i hemmet
SoL – Trygghetslarm
SoL – Matdistribution
SoL – Dagverksamhet
SoL – Boendestöd
SoL – Kontaktperson
SoL – Korttidsplats
SoL – Tillfällig utökning av korttidsplats
SoL - Särskilt boende
SoL – Verkställighet särskilt boende
SoL – Växelvård
SoL – Avslag

Handläggare
”””””””””””””””””-

SoL – Funktionshindrade
SoL – Funktionshindrande avslag
LSS - beslut
LSS - avslag

Handläggare
””Hadl/fvc

93
37
3

Förkortad uppsägningstid
Vidaredelegation av vissa arbetsmiljöuppgifter
Överenskommelse om avslut
Sekretessärenden 2012
Omfördelning av medel i budget

Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
AU
Förvaltningschef

1
1
12
-
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1
187
85
86
21
113
39
34
15
10
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Minskning av minimibeloppet
Partiell tjänstledighet
Anställningar över 6 månader
Extra vak

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
____
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Administratör
Enhetschef
Verksamhetschef
Enhetschef

3
5
1

