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§ 49

Kommande nämndärenden

Sammanfattning

2:a kvartalet april-juni 2018
- Delårsrapport 1 ekonomi- 2018, maj
- Stipendieutdelning för kännedom, maj
- Äldreomsorgsdagarna, maj
- Finsk äldreboende, maj
- Rapportering enligt socialtjänstlagen, maj
- Verksamhetsuppföljning och kvalitetsgranskning, maj
- Redovisning valfrihet inom äldreomsorgen, maj
- Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2018 kvartal 1, maj
- Rättsutredning angående pilotprojekt med arbetstidsförkortning
på ett vård- och omsorgsboende för personal över 55 år, maj
- Remissyttrande angående motion från Vänsterpartiet om
parkeringstillstånd till personal, maj
- Tjänstemannaremiss andningsstöd för kännedom, maj
- Entledigande av PuL-ombud och utseende av dataskyddsombud
för äldrenämnden, maj
3:e kvartalet juli-september 2018
- Delårsrapport 2 ekonomi- 2018, september
- Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2018 kvartal 2, september
- Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
2018, september
- Strategi och budget för kännedom, september
- Trygghetsboende i Haninge, september
- Uppdrag flexibel hemtjänst och valfrihet i beviljad tid, september
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- Förutsättningar för byggandet av ett kommunalt boende,
september
4:e kvartalet oktober-december 2018
- Revidering delegationsordning, oktober
- Strategi och budget, för beslut, oktober
- Ekonomisk uppföljning, oktober
- Övrigt bidrag - syfte och inriktning 2019, oktober
- Tillbudsrapporter Tertial 2, oktober
- Nämndens sammanträdestider, oktober
- Tillbuds- och arbetsskaderapporter 2018 kvartal 3, november
- Översyn dokumenthanteringsplan, november
- Rapportering enligt socialtjänstlagen, november
- Ekonomisk uppföljning, november
- Attestförteckning, december
- Ekonomisk uppföljning, december
- Strategi och budget samt verksamhetsplan, december
- Avgifter, december
- Statusrapport – Investeringsprocessen, december
- Lokalförsörjningsplan, december
Förslag till beslut

1. Information om kommande nämndärenden godkänns.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Information om kommande nämndärenden godkänns.
Äldrenämndens beslut

1. Information om kommande nämndärenden godkänns.
__________
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Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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