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§ 63 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Hans Bengtsson (S) och Siw Karlsson (S) anmäler en varsin övrig fråga.
____
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§ 64 Ekonomisk redovisning
Dnr 2011-079-042
Ärendebeskrivning
Ekonom Anette Ståby redovisar det preliminära justerade resultatet till och med maj
månad. Efter periodiseringar är det preliminära resultatet + 9 078 000 kronor.
Lönerevisionen löper från och med den 1 april 2012. Kommunals avtal är 3 % och
Visions 2,6 %. Löneutbetalningarna kommer att göras under hösten.
Anette svarar på en tidigare fråga om hur ersättningen för LOV har räknats fram, och
visar hur beräkningarna gjorts.
Hon svarar också på en fråga om vad 1 % ökning av sjukfrånvaron kostar, och visar
att den kostar 2,5 miljoner kronor.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 65 Korttidsplatser
Dnr 2012-024-735
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade den 31 januari 2012 att anta boendeutredningen för
äldreomsorgen samt att uppdra till förvaltningen att utreda konsekvenser av att
eventuellt renodla vilka korttidsplatser som ska användas till växelvård.
Det har under en tid uppmärksammats svårigheter då personer med många olika
behov har ”blandats” på korttidsplatserna, detta har periodvis skapat problem.
Förutsättningarna för att kunna ta emot en person med stora behov direkt från
sjukhuset skiljer sig en del, beroende på lokalernas utformning, tillgång till
sjuksköterskor, rehabpersonal etc. Andra faktorer som gjort att funderingar kommit
över hur våra korttidsplatser och våra resurser bäst kan nyttjas är JämResurs projektet,
den planerade flytten av ForsaRehab, att ForsaRehab avdelning 5 inte alltid varit
fullbelagd och att gästerna på avdelning 5 inte alltid haft behov av dygnetrunt- tillsyn,
samt den framtida kommunaliseringen av hemsjukvården.
Två alternativ presenteras, där förvaltningen förordar alternativ A. Alternativ A
presenteras i korthet nedan.
•

Safiren Fredens Kulle blir i första hand korttidsplatser dit personer kommer för
enstaka korttidsperioder efter sjukhusvistelse eller från eget boende.

•

ForsaRehab avdelning 6 planeras att flytta in på Kristallen, Fredens Kulle, med
fortsatt samarbete med landstinget.

•

Rehabpersonalen (arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt rehabassistenter) får
kontor på Kristallen.

•

ForsaRehab avdelning 5 övergår till ett rehabteam, utan sängplatser.

•

Övriga kortidsplatser på Tryggebo, Forsagården, Edshammar och Frejagården
blir i första hand korttidsplatser för växelvård och i väntan på SÄBO.

•

Ingstas och Lyckbackens korttidsplatser fortsätter att ha inriktning mot demens.

Förvaltningschef Pia Andersson föredrar ärendet. Hon konstaterar att en förutsättning
för genomföra alternativ A är att nyckeltalsfördelningen för Forsa Rehab avdelning 5
omvandlas till en rambudget.
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Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar
att skicka ärendet vidare till omsorgsnämnden utan eget förslag till beslut.
På nämndens sammanträde föredrar verksamhetscheferna Inger Myrsten, Irene Ilonen
och Anna-Carin Keisu ärendet. De har träffat personalen på avdelning 5 och framför
även synpunkter från dem.
Berörda kommer att informeras så snart man vet att en eventuell flytt blir av.
Alternativ A

Safiren, Fredens Kulle, blir i första hand korttidsplatser dit personer kommer för
enstaka korttidsplatser efter sjukhusvistelse eller från eget boende. Om personen
behöver växelvård eller plats en längre tid, i väntan på särskilt boende, får personen
komma till en annan korttidsenhet om inte speciella skäl föreligger eller om det är fullt.
Till Safiren kan personer i behov av tillfällig korttidsplats för bland annat rehabilitering
komma. Här behövs en hög bemanning av rehabpersonal. Det finns sedan tidigare
högre bemanning av sjuksköterska på korttidsplatser, en ytterligare omfördelning av
resurser kan behöva göras. Ett samarbete skulle vara möjligt med ForsaRehab efter
deras planerade flytt till Kristallen, framförallt när det gäller rehabpersonal.
ForsaRehab avdelning 6 planeras flytta in på Kristallen, Fredens Kulle, med fortsatt
samarbete med landstinget.
Rehabpersonalen (arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabassistenter) får kontor på
Kristallen.
Forsarehab avdelning 5 övergår till ett rehabteam, utan sängplatser. Personalen
förstärker på Safiren samt arbetar övrig tid på samtliga särskilda boenden,
korttidsplatser, gruppboende etcetera utifrån behov. Flera personer skulle på detta sätt
kunna få del av personalens rehabkompetens. Efter att hemsjukvården har
kommunaliserats kan det även bli aktuellt att göra insatser hos hemsjukvårdspatienter i
eget boende, tillsammans med den övriga personal som omfattas av
kommunaliseringen, samt att eventuellt ha rehabdagverksamhet.
Förslaget förutsätter att förvaltningen behåller budgeten för personalen på avdelning 5
i form av rambudget, som det är för övrig rehabpersonal, i stället för nyckeltal som nu.
Personalen skulle också kunna vara en resurs vid utbildning av omvårdnadspersonal i
ett rehabiliterande synsätt.
Övriga korttidsplatser på Tryggebo, Forsagården, Edshammar och Frejagården blir i
första hand korttidsplatser för växelvård och i väntan på särskilt boende.
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Ingstas och Lyckbackens korttidsplatser fortsätter ha inriktningen mot demens.
Omsorgsnämnden beslutar
enligt alternativ A, samt
uppdrar till förvaltningen att ta fram en tidplan för omstruktureringen enligt Alternativ
A.
____
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§ 66 Förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Nämndsekreterare Gunilla Andersson informerar om de kommande
utbildningsdagarna för omsorgsnämnden den 11 och 12 september 2012.
Förvaltningschef Pia Andersson informerar om att landstingsfullmäktige nu skrivit
under avtalet om Hemsjukvården. Från och med den 1 januari 2013 övertar
kommunen landstigets hemsjukvårdsansvar för primärvården för personer över 18 år,
verksamhetsövergången sker den 1 februari 2013.
Förvaltningschef Pia Andersson informerar om att en anhörig gjort en anmälan till
socialstyrelsen med anledning av att en person på ett särskilt boende ramlat tre gånger
under en natt.
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§ 67 Stödbehovsmätningar inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Renée Poulsen, fritidskonsulent Gunilla Norberg, arbetsterapeut
Catrine Von Essen och ekonom Anette Ståby presenterar den mätning som gjorts.
Den första mätningen gjordes 2010 av Öhrlings, då deltog Gunilla Norberg och
Catrine Von Essen för att lära sig den modell som användes. Resultatet av den
mätningen användes för att justera budgeten inför 2011.
I år har Gunilla och Catrine själva genomfört mätningen. Nästa mätning planerar man
att genomföra våren 2013 inför budget 2014 och därefter görs mätningen vart annat
år. De använder sig av checklistor/frågelistor som gås igenom med den personal som
intervjuas och sedan sammanställer de resultatet och får fram ett mått på
personaltäthet. Tillsynsbehovet görs gemensamt för hela grupp-/servicebostaden och
man utgår alltid från den som har störst tillsynsbehov. 14 grupp- och servicebostäder
har ingått i mätningen.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 68 Anhörig- och närstående träffar
Ärendebeskrivning
Verksamhetscheferna Inger Myrsten, Irene Ilonen och Renée Poulsen informerar om
de träffar som varit inom respektive verksamhetsområden.
Renée Poulsen konstaterar att en träff per år räcker i hennes verksamheter. Hon frågar
också efter vilket syfte nämnden har med dessa träffar.
Irene presenterar det centrala området och konstaterar att på de särskilda boendena
brukar man ha en träff på våren och en på hösten. Hemtjänsten har inte haft någon
träff ännu i år, men tidigare träffar har varit mycket uppskattade. På Helenedal har de
boende- och anhörig råd som träffas innan anhörigträffen för att diskutera vilka frågor
de vill ska tas upp. Irene påtalar att det är viktigt med olika forum och att de är
anpassade utifrån verksamheterna.
Inger presenterar ytterområdet och berättar att på Lyckbacken hade man en träff nära
efter att stormen Dagmar passerat. Boendena har haft storträffar med olika
teman/gäster och sedan avslutat med mindre träffar på respektive avdelning. Det är
olika hur välbesökta träffarna är.
Nämnden konstaterar utifrån de diskussioner som förts att frågan bör diskuteras vid
höstens nämndsplanering inför 2013. Det är viktigt med syfte och mål, varför
nämnden vill att verksamheterna har anhörig- och närståendeträffar.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 69 Information om Lex Sarah rapporter
Dnr 2012-001-777
Ärendebeskrivning
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 missförhållande. Konstateras det att det är ett
allvarligt missförhållande ska en anmälan göras till Socialstyrelsen.
Förvaltningschef Pia Andersson informerar om två rapporter om missförhållanden där
alkohol försvunnit för två personer på ett särskilt boende och en rapport om
missförhållande där pengar försvunnit för en boende på ett särskilt boende.
Pia informerar även om socialstyrelsens beslut rörande en anmälan - lex Sarah som
gjorts. Socialstyrelsen konstaterar att nämnden gjort en tillräcklig utredning samt att
adekvata åtgärder vidtagits och poängterar vikten av ett fortsatt arbete för att få slut på
stölderna. Socialstyrelsen avslutar ärendet.
En fråga kommer om vad som hänt med det ärende nämnden beslutade i mars. Pia
informerar om vad som skett sedan dess.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 70 Värdegrundsutbildning
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Inger Myrsten informerar om den 7,5 poängs högskoleutbildning
”Att förstå och leda utifrån den nationella värdegrunden för äldre” som hon gått.
Samma högskoleutbildning kommer att fortsätta i tre terminer till och till hösten
kommer både några enhetschefer och några handläggare att gå.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 71 Värdighetsgarantier
Dnr 2010-070-700
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en
nationell värdegrund för äldreomsorgen:
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande”.
”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra”.
Hudiksvalls kommun har under hösten 2011 mottagit 420 800 kronor i
stimulansbidrag för att bekosta framtagande och implementering av garantierna.
Kvalitetsutvecklarna Emma Ivarsson och Siv Cavallin presenterar ett förslag till
värdighetsgarantier.
Garantierna omfattar
•

Inflytande och delaktighet

•

Kontaktmannaskap

•

Social samvaro och aktiviteter

•

Kost

•

Utbildning

•

Tjänstelegitimation

•

Vård vid livets slut

Garantin vård vid livets slut gäller efter det att läkare genomfört brytsamtalet.
Pensionärsorganisationerna har fått möjlighet att yttra sig. Deras svar ska vara
förvaltningen tillhanda senast den 25 maj.
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Synpunkter från arbetsutskottet
Garantin ”Inflytande och delaktighet” bör kompletteras med en skrivning om att
genomförandeplanen ska följas upp vid större förändringar, dock minst en gång per
halvår.
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar
att skicka ärendet vidare till omsorgsnämnden utan eget förslag till beslut.
Vid nämndens sammanträde presenteras den komplettering som gjorts utifrån
arbetsutskottets synpunkter. Det samrådssvar som inkommit från SKPF (Svenska
KommunalPensionärernas Förbund) där de skriver att de ser det positivt att det har
arbetats fram värdighetsgarantier och har inget att erinra mot förslaget, redovisas.
Emma förtydligar att det är valfritt för kommunerna att införa värdighetsgarantier.
Socialstyrelsen har utarbetat en skrift ”Hur lokala värdighets garantier inom
äldreomsorgen kan utformas”. I skriften understryks att vägledningen är en idé- och
inspirationstext.
Förslag till omsorgsgarantier
Inflytande och delaktighet

Vi garanterar att den hjälp du beviljats utformas utifrån dina individuella behov och i
nära dialog med dig och, om du så önskar, dina närstående. Detta ska ske genom
upprättande av en genomförandeplan som ska vara klar senast två veckor efter att
insatserna ”Hjälp i hemmet” startats eller att du flyttar in på särskilt boende eller
korttidsplats. Genomförandeplanen ska följas upp vid behov, dock minst en gång var
sjätte månad.
Detta gäller dig som beviljats korttidsplats, särskilt boende eller hjälp i hemmet. Det
gäller inte dig som endast har matdistribution och trygghetslarm.
Kontaktmannaskap

Vi garanterar att du får en kontaktman när du flyttat in på särskilt boende eller när de
beslutade insatserna har påbörjats i hemmet. Kontaktmannen eller dennes ersättare ska
delta vid upprättandet av din genomförande plan. Om du har insatsen dusch beviljad
garanterar vi dig att du, om du så önskar, får hjälp med dusch av din kontaktman eller
dennes ersättare.
Justerandes
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Detta gäller dig som beviljats korttidsplats, särskilt boende eller hjälp i hemmet i form
av omvårdnad och service två gånger per dag.
Social samvaro och aktiviteter

Vi garanterar att du varje vecka erbjuds upp till en timmes social samvaro tillsammans
med någon i personalen utifrån den genomförandeplan som upprättats. Utöver det
behövs ett biståndsbeslut. Tiden ska så långt som möjligt fyllas med det innehåll som
du önskar, till exempel utevistelse, en pratstund, fika eller ett spel.
Detta gäller dig som beviljats korttidsplats, plats på särskilt boende eller hjälp i hemmet
i form av omvårdnad och service minst två gånger per dag.
Kost

Vi garanterar att du erbjuds näringsriktigt kost utifrån dina individuella behov serverad
jämt fördelad över dygnet och enligt Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens riktlinjer.
Detta gäller dig som beviljats korttidsplats eller särskilt boende.
Utbildning

Vi garanterar att all ny personal som anställs längre tid än sex månader har
grundläggande utbildning motsvarande lägst undersköterskekompetens.
Detta gäller all personal som arbetar hos dig som beviljats korttidsplats, plats på
särskilt boende eller hjälp i hemmet.
Tjänstelegitimation

Vi garanterar att vår personal bär tjänstelegitimation så att de kan identifiera sig när de
kommer till dig.
Detta gäller dig som beviljats korttidsplats, plats på särskilt boende eller hjälp i
hemmet.
Vård vid livets slut

Vi garanterar att du får god omsorg utformad i nära dialog med dig och dina
närstående i syfte att ge dig bästa möjliga kvalitet vid livets slut.
Med god omsorg menar vi:
•

Att du och dina närstående är delaktiga i hur omsorgen utformas.
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•

Att omsorgen så långt som möjligt utformas individuellt efter dina behov och
önskemål.

•

Att vårt arbete sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården.

Detta gäller dig som beviljats korttidsplats, plats i särskilt boende eller hjälp i hemmet.
Har du synpunkter på hur garantierna efterlevs?

Det är viktigt för oss att få veta om någon av garantierna inte uppfylls. Om du är
missnöjd har du möjlighet att lämna synpunkter via omsorgsförvaltningens blankett
”Vi vill veta vad du tycker”. Kryssa i rutan för ”Ouppfyllda värdighetsgarantier” och
lämna blanketten till personalen eller skicka in den till Hudiksvalls kommun. Du kan
även framföra dina synpunkter muntligt till enhetschefen eller din kontaktman.
Enhetschefen kommer att kontakta dig senast fem vardagar efter att ha fått kännedom
om att en garanti inte har uppfyllt, för att föra en dialog om hur vi kan förbättra oss.
Yrkanden
Peter Dons Möller (M) yrkar på återremiss för att få mer tid att arbeta med delar av
garantierna.
Göran Thapper (S) yrkar att värdighetsgarantierna antas enligt förslag.
Beslutsordning

Bifaller nämnden förslaget att frågan ska avgöras idag, svara ja. Ordförande finner att
nämnden beslutat avgöra frågan idag.
Bifaller nämnden Göran Thappers (S) yrkande svara Ja.
Bifaller nämnden Peter Dons Möllers (M) yrkande svara Ja.
Ordförande finner att Göran Thappers (S) yrkande bifalls.
Omsorgsnämnden beslutar
förslå kommunfullmäktige att anta värdighetsgarantierna. Dessa värdighetsgarantier
ersätter nuvarande omsorgsgarantier.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

18 (27)

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Omsorgsnämnden

§ 72 Våld i nära relationer
Dnr 2012-030-790
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2009 att varje nämnd ska skapa en
handlingsplan mot våld i nära relationer. I mars 2011 beslutade omsorgsnämnden att
anta Handlingsplan - Våld i nära relationer.
Vid dagens sammanträde presenterar utredare Ylwa Eriksson förslag till revideringar i
handlingsplanen. De revideringar som presenteras är av smärre art.
Protokollsanteckning

Majvor Westberg-Jönsson (S) begär att få till protokollet att en uppföljning bör göras i
samband med bokslutet och att frågan ska tas upp på nämndens planeringsdag.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna föreslagna revideringar i Handlingsplan – Våld i nära relationer.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

19 (27)

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Omsorgsnämnden

§ 73 Information om tillsynsärenden
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Pia Andersson informerar om att socialstyrelsen beslutat att avsluta
ett ärende utan att utdöma särskild avgift.
Socialstyrelsen har gjort en oanmäld inspektion på ett gruppboende. De bedömer mot
bakgrund av inhämtad information att verksamheten uppfyller gällande lagstiftning i
de delar som tillsynen avser och avslutar ärendet. (Dnr 2012-031-734). Det är väldigt
ovanligt att de inte har några synpunkter alls.
Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn i Hudiksvalls kommun inom området
skolmåltiden. Huvudmannen i detta fall är lärande- och kulturnämnden.
Skolinspektionen konstaterar att det ska göras kontinuerliga uppföljningar av att de
skolmåltider som eleverna får är näringsriktiga, samt att arbetet med att följa upp
näringsriktighet är dokumenterat.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (27)

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Omsorgsnämnden

§ 74 Studiebesök för de förtroendevalda i
omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Nämndsekreterare Gunilla Andersson informerar om de studiebesök som planeras för
de förtroendevalda i omsorgsnämnden i slutet av augusti och början av september.
Hon påminner även de förtroendevalda om att skicka in de val de gjort av vilka platser
de vill besöka.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (27)

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Omsorgsnämnden

§ 75 Rapport från ledamöters studiebesök som
områdespolitiker
Ärendebeskrivning
Agneta Nordenström (MP) informerar att trettio av de anställda på Staffansgården
kommer att gå en socialterapeutisk utbildning på halvfart under fyra år.
Hon informerar också om att en grupp bybor tillsammans med personal i sommar
kommer att åka till Cypern.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-05-29

Omsorgsnämnden

§ 76 Rapport från nämndens representanter i RSMH,
Staffansgården, Anhörigcenter och Glada Hudik
teaterns supporterklubb
Ärendebeskrivning
Siw Karlsson (S) informerar lite kort om supporterklubbens styrelse och lovar
återkomma med mer information på nästa sammanträde.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

22 (27)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-05-29

Omsorgsnämnden

§ 77 Rapport från kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

23 (27)

Protokoll

24 (27)

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Omsorgsnämnden

§ 78 Besvarande av övrig fråga från Hans Bengtsson (S)
Ärendebeskrivning
Hans Bengtsson (S) informerar om att Glysisvallen begärt att få köpa marken vid
Fredens Kulle där tennistältet tidigare stod, fastigheten Solbacka 2:1.
Yrkande
Hans yrkar att nämnden tillskriver kommunstyrelsen om att nämnden anmäler intresse
för marken för framtida byggnation.
Jäv
Ordförande Kåge Wallner (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Andre vice ordförande Göran Thapper (S) tar över som ordförande.
Omsorgsnämnden beslutar
att tillskriva kommunstyrelsen om att nämnden anmäler intresse för fastigheten
Solbacka 2:1 för framtida byggnation.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (27)

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Omsorgsnämnden

§ 79 Besvarande av övrig fråga från Siw Karlsson (S)

Ärendebeskrivning
Siw Karlsson (S) tar upp en fråga om att det är svårt att få låna eller hyra en ramp till
rullstolsburna över dagen.
Pia Andersson svarar att kommunen inte har några hjälpmedel utan det är landstingets
ansvar.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (27)

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Omsorgsnämnden

§ 80 Redovisning av fattade delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Pia Andersson redovisar sammanställning av delegationsbeslut ur
Treserva samt förteckning 19 - 20 2012 med delegationsbeslut fattade av handläggare
och enhetschef för perioden april månad 2012 samt arbetsutskottet den 8 maj 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 - Särskilt boende
SoL – Verkställighet särskilt boende
SoL – Växelvård
SoL – Avslag

Handläggare
””””””””””””””””-

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

Handläggare
””Handl/fvc

27
1
25
-

Förkortad uppsägningstid
Vidaredelegation av vissa arbetsmiljöuppgifter
Överenskommelse om avslut
Sekretessärenden
Omfördelning av medel i budget
Minskning av minimibeloppet
Partiell tjänstledighet

Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
AU
Förvaltningschef
Administratör
Enhetschef

12
-

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Antal
beslut
46
22
89
21
26
3
1
40
10
13
6
4

Protokoll

27 (27)

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Omsorgsnämnden

Anställningar över 6 månader
Extra vak
Teckna avtal inom egna budgeten

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Verksamhetschef
Enhetschef
Verksamhetschef

-

