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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ledamöter 

Lisbeth Bolin (C), ordfårande
Helen Embretsen (KD)
Eva Staake (S)
Per-Arne Öhman (M)
Helene Cranser (S)
Maria Anneli (S)
Pirjo Thonfors (SD)) 

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 

Tid Datum 2014-12-16, kl. 17:00

Förmöten från kl. 16.30 

Kaffe och smörgås från klockan 16:15 

Plats Plats, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 
l. Upprop av ledamöter och ersättare 

2. Val av justerare: Eva Staake (S) 

KALLELSE 
Datum 

2014-12-12 

Ersättare 

3. Tid för justering: Fredagen den 19 december, klockan 11:00

4. Förslag om vård- och omsorgsnämnden ska imätta ett arbetsutskott
för mandatperioden

5. Arbetsordning för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

6. Närvaro- och yttranderätt

7. Attesträtt och attestförteckning, mandatperioden 2015-2018

8. Delegationsförteckning för vård- och omsorgsnämnden

9. Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämndens samt dess eventuella
arbetsutskott år 2015

10. Deltagande i förrättningar under mandatperioden

11. Övriga frågor

Förnamn Efternamn 
Ordfårande 

Lena Fertig 
sekreterare 

0171-525 06 

Ingvar Nilfj ord (FP)
Ulrika Wallin (MP)
Ingrid Andersson (S)
Birgit Ericsson (V)
Sjunne Green (Båp)



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltn ingens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 

2014-11-26 

Förslag om vård- och omsorgsnämnden ska inrätta ett 
arbetsutskott för mandatperioden 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av
XX antal ledamöter och XX antal ersättare. 

3. Vård- och omsorgnämnden beslutar att utse N.N till ledamöter och N.N
till ersättare i arbetsutskottet får mandatperioden 2014-2018.

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse N.N till ordfårande och N.N
till vice ordfårande i arbetsutskottet får mandatperioden 2014-2018.

5.  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att arbetsutskottet inte ska protokoll
fåras med undantag av de ärenden som arbetsutskottet får på delegation. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-12-15 att i nämndemas reglementen 
inte reglera något om utskott, utan lämnar det fritt får respektive nämnd att 
själva inrätta de utskott ochfeller beredning som nämnden anser sig behöva, 
enligt 6 kap. § 20 i kommunallagen. 

Om vård- och omsorgsnämnden väljer att inrätta ett arbetsutskott ska nämnden 
besluta om antal ledamöter och ersättare, välja ur nämnden vilka personer som
ska ingå i arbetsutskottet samt välja arbetsutskottets presidium. 

Om vård- och omsorgsnämnden väljer att inrätta ett arbetsutskott, bör arbets
formen vara endast beredning utan protokollslaivning, dock med undantag i de 
ärende arbetsutskottet får på delegation. Beredning och beslut i ärenden sker i 
den samlade vård- och omsorgsnämnden. 

Socialfårvaltningen överlämnar ärendet till nämnden utan eget fårslag till 
beslut. 

Beslut expedieras till 
Berörda 

--�-----------
Lena Pertig 
Administrativ controller 
/nämndsekreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

1(1) 

Vår beteckning 

VON nr 2014.1 



HÅBO 
!<OM MUN 

SAIVJMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
20'14-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 153 KS 2014/142 

Reglementena består dels av ett övergripande reglemente får Håbo 
kommuns nämnder samt verksamhetsspecifika reglemente får respektive 
nämnd. 

Förvaltningen har även omarbetat och fårtydligat det reglemente som ska 
styra lcrisledningsnämndens verksamhet Krisledningsnämnden ska dock 
fortfarande utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

1 I frågan om utskott så fåreslår förvaltningen att inga regleringar om utskott 
slrrivs in i reglementena, utöver kravet på ett arbetsutskott och personal- och 
fcirhandlingsntskott under kommunstyrelsen. Detta tillvägagångssätt lämnar 
det fritt får respektive nämnd att själva inrätta det eller de utskott som 
nämnden �älv anser sig behöva, enligt 6 kap § 20 i kommunallagen. 

Gällande det begärande om fårkortande av mandatperiod som :inko:rnm.it 
:från socialrorvaltningen så fareslår kommunstyrelsens förvaltning att dessa 
bifalls. 

Beslutsunderlag 
Reglemente får Håbo kommuns nämnder 
Reglemente för Kommunstyrelsen 
Reglemente för Barn- och utbildnings.nämnden 

Reglemente för Socialnämnden 

Reglemente får Vård- och omsorgsnämnden 

Reglemente för V aJnärnnden 
Reglemente får Överf6rmyndarnämnden 
Reglemente för Bygg- ochmiljönämnden 

Reglemente för Krisledningsnämnden 

Tillståndsnämndens beslut § 7 6/2014 

Socialnämndens beslut§ 104/2014 

skolnämndens beslut § 77/2014 

Tjänsteutlåtande h.idm SN 2014.2897 
Tjänsteskrivelse 2014-11-05. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Noteras förlag till ändringar av vissa nämnds beteckningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 

�l l 
Nr 2014.J477 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2014-11-26 VON 2014/1 nr 2014.3 

Arbetsordning för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

Förslag till beslut 

l .  Vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsordning för arbetsutskottet 
att gälla från och med 2014-12-16 och till mandattidens slut. 

SammanfaUn i ng 
Kommunfullmäktige har beslutat 2014-12-15 att i nämndemas reglementen 
inte reglera något om utskott, utan lämnar det fritt för respektive nämnd att 
själva inrätta de utskott som nämnden anser sig behöva, enligt 6 kap. § 20 i 
kommunallagen. 

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat 2014-12-16 att inrätta ett arbetsut
skott att gälla från och med 2014-12-16 och till mandattidens slut 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arbetsordning för arbetsutskottet 
att gälla från och med 20 14-12-16 och till mandattidens s l ut. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsordning, daterad 2014-11-26. 

Beslut expedieras till 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens kansli 

\ 

- --� -------- -----
Lena F ertig 
Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



ARBETSORDNING 1(2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-26 

Vår beteckning 

VON2014/1 nr 2014.2 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 

Arbetsordning för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 

§ 1 Utskott 

Inom vård- och omsorgsnämnden finns ett arbetsutskott. Utskottet består av 
X antal ledamöter och X antal ersättare. 

§ 2 Arbetsområde 

Utskottets uppgift är att bereda ärenden till vård- och omsorgsnämnden 
inom följande arbetsområden: 

• Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), 
omfattande särskilda boendeformer får service och omvårdnad får äldre 
människor. 

• Hemtjänst, stöd och service i ordinärt boende. 
• Bostäder med särskild service får människor med fysiska eller psykiska 

funlctionsnedsättningar. 
• Dagverksamhet/daglig verksamhet till äldTe och personer med funkians

nedsättningar och annan äldre- och funktionshinderverksamhet som hör 
samman med dessa. 

• Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om 
stöd och service till vissa funlctionshindrade (LSS) under fårutsättning 
att de tillhör någon i lagen angiven personkrets (§ l LSS). 

• Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt hälso
och sjukvårdslagen (HSL ). 

• Betalningsansvar får medicinslet utslaivningsldara enligt lagen om be
talningsansvar får viss hälso- och sjukvård inom äldre- och funlctions
hindersomsorgen. 

• Hemsjukvård i ordinärt boende. 
• Prövning av tillstånd till resor enligt lag om färdtjänst (1997:736) och 

lag om riksfärdtjänst (1997:735). 
• Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 
• Stöd till anhöriga. 

§ 3 Arbetsform i arbetsutskottet 

Arbetsfmm får arbetsutskottet är att bereda ärendena utan protokollsla.iv
ning. Undantag är när nämnden gett utskottet delegation på att fatta beslut i 
visst ärende, då ska beslut protokollföras. 

§ 4 Delegation 

Beslut, som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämndens näst
kommande sammanträde. Delegationsbesluten finns i pärm som finns med 
på sammanträdena. 

§ 5 Närvaro- och yttranderätt 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om närvaro- och yttranderätt vid arbets
utskottets sammanträden under mandatperioden. 



ARBETSORDNING 2(2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

201 4- 1 1 -26 
Vår beteckning 

VON20 1 4/1 nr 201 4.2 

§ 6 Ordförande i utskottet 

Vård- och omsorgsnämnden väljer får mandatpeli.oden bland utskottets le
damöter en ordfårande och en vice ordförande. 

Om ordfårande i arbetsutskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag får en längre tid, får vård- och omsorgs
nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare får ordfårande 
fullgöra dennes uppgifter. 

§ 7 Tidpunkt för utskottssammanträde 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordfårande anser att det behövs eller när 
minst hälften av ledamöterna begär det. 

Ai-betsutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöter
na är närvarande. 

Ordfåranden ansvarar får att kallelse utfårdas till sammanträden. Kallelsen 
ska vara slaiftlig och innehålla uppgift om tid och plats får sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt överlämnas till varje ledamot och ersättare 
samt annan fortroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem 
dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. 
Ordfåranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske muntligt. När varken ordfåranden eller vice 
ordfåranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten 
göra detta. 

§ 8 Ersättare i utskottet 

Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträde endast om ledamot 
är fårhindrad att tjänstgöra. Dock har ersättare som inte tjänstgör, med ordfå
randes godkännande, möjlighet att närvara på arbetsutskottets sammanträden. 

Om en ledamot är fårhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Det 
ankommer på ledamot som inte kan delta, att själv kalla in en ersättare. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett 
fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 
ledamotens ställe. Ersättare tjänstgör enligt den av fullmälctige bestämda 
ordningen. En ersättare som har böljat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. 

§ 9 Fyllnadsval 

A v går en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet ska vård- och omsorgs
nämnden snarast fårrätta ett fyllnadsval. Ledamot eller ersättare som avgår 
ska slaiftligt lämna meddelande till nämndens kansli. 

---slut---



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

Närvaroa och yttranderätt 

Förslag till beslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 1(1) 

Datum Vår beteckning 
2014-11-2 6 VON2014/ 1 nr 2014.4 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge fårvaltningschef och nämnd
selaeterare i samtliga ärenden, permanent närvaro- och yttranderätt vid
arbetsutskottets och nämndens sammanträden under mandatperioden.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge anställd, när ärenden de själva
handlägger ska behandlas, närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
sammanträden under mandatperioden.

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i ärenden i vilka det forekernmer
sekretessbelagda uppgifter ge fårvaltningschef, nämndsekreterare och
ansvarig handläggare närvaro- och yttranderätt får att ge upplysning, vid
arbetsutskottets och nämndens sammanträden under mandatperioden.

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om närvaro- och yttranderätt vid 
arbetsutskottets och nämndens sammanträden under mandatperioden. 

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd 
eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos kommunen 
eller en särskild saldrunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för 
att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om 
nämnden beslutar det, lämna upplysningar men inte delta i besluten. 

En nämnds sammanträden måste alltid hållas inom stängda dörrar får obehöriga 
i ärenden som avser myndighetsutövning eller i villca det fårekernmer sekretess
belagda uppgifter. 

Närvaro av ledamöte, ersättare och anställda ska protokollfåras på protokollets 
fårsta sida. Närvarouppgifter om enskilda som begärt fåreträde i nämnden med 
stöd av socialtjänstlagen, ska av integritetsskäl endast protokollfåras i den 
aktuella paragrafen. 

(\�-,' 
.

_______ • ____ _Lv._ ____________________________________________________ _ 

LenaPertig 
Administrativ controller 
/ nämndsela-eterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Emma Fahlström, Ekonom 
0171-525 97 
emma.fahlstrom@habo.se 

Attesträtt för år 2015 

Förslag till beslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2014-12-12 SN 2014/5 nr 2014.13 

L Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge Vård och omsorgsnämndens
ordfårande attesträtt under år 2015 med ansvarskodsintervallet 70000000-
70000000 kopplat till verk-samhetskodsintervallet 10800-10800. 

2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge fårvaltningschef attesträtt under
år 2015 med ansvarskodsintervallet 70000000-71999999 kopplat till 
verksamhetskods-intervallet 10800, 13800, 50000-57999, 61301-61302.

Inledning 
Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2015 och
syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla får dem som 
ska utfåra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och 
styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att 
tillämpliga attestmoment utfårs. Reglementet anger bl. a. att nämnd 
delegerar till fårvaltningschef att besluta om attestarrter samt att nämnd 
ansvarar får att en aktuell fårteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Sammanfattning 
Förvaltningen fåreslår att vård och omsorgsnämnden ger vård och omsorgs
nämnden ordfårande attesträtt under 2015 med ansvarskodsintervallet 
70000000-70000000 ( ordfårande vård och omsorgsnämnd) kopplat till 
verksamhetskodsintervallet 10800-10800 (vård och omsorgsnämnd). 

Förvaltningen fåreslår dessutom att vård och omsorgsnämnden ger 
fårvaltningschefen attesträtt under år 20 15 med ansvarskodsintervallet
70000000-71999999 kopplat till verksamhetskodsintervallet 10800 (vård 
och omsorgsnämnd), 13800 (nämndsadministration), 50000-57999 (Vård 
och omsorg samt individ och familjeomsorg), 61301-31302 (arbetsstöd). 

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestarrter på fårvaltningen. 

Alctuell attestfårteckning fårvaras på socialfårvaltningen där det framgår 

vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns. 

Beslutsunderlag 
- Attestfårteckning, VON nr 2014.12

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens fårvaltning
Berörda 
Förvaltningsekonom 

��. :L __ ,y � � ' -· . _ .. .'?.. .;o.,_ .. -.�· 
,·�=��=======� 

Thomas Brandeli 

Socialchef 



Sida 1 av 2 
D nr VON 2014/5 nr 2014.12 

Attestförtcclming 

Gällande både driftredovisning ocl1 investeringsredovisning 

Vård- och omsorgsnämnden 
Gäller från: 2015-01-01 

2015-12-31 
llcvidernd dntum: 201H2-ll 

DRIFTREDOVJSNING: 

�Am�·nr Yerluomhet. Bei�Vp�gr���' Deflittoing Nnmn 
kr [l�t; r��.r�. 

Dosiiilat "'" nUmn�: 
70000000 iOROO Vård- och omsorgsnämnd 500 oöo Ord !lirande 

70000000-71999999 l OROO-l 0800 4 000 000 ·rörvallningscllef 1110lllAS Brondcll 
13ROO 
50000-57999 
61301-61302 

Ans•·ar Yerksamhe.t il!!niimn.ing Beloppsgriim, llefattiiing Ni\ n m 
kr per f•ktnr• 

·- - . .. 
Delegera l m• fdrvaltningschef: 

11000000 13ROO Nämndsadministration 4 000 000 förvaltningschef Thornos llrandeU 
71000000 50100 Konsli (VoO) 
71000000 51061 Anhörigstöd 
71000000 51101 \V esterlunds relmb 
71000000 51123 Lägenhetshyror Plomntc:mvägen. 

71000000 61302 ESr fOr.:tudie Håbo (tifl.mmmnnr med prujekt 771.1) 

Avdeluiug.rthef, 
>löd till äldre oc!J 

71400000. 71490000 AttesiJ•iittfiir WISWll'lllteJWlllel med tllllllil'illlde vcrkmwhctel'. l soqooo /itiJkliWISilt!t/Stii/U Ral}ttl/ollkallcll 
7 J 700000. 71700000 Attesli'ilttflir cliJS11t11"iiJ/I!rl'ctllel med 1111/u'irnnde vcrk.mm/Jctar. 

71400000 511 1 2 Köp av hemtjänst 
712l0000 51118 Ulskrivniugsldara 
71400000 51121 Äldreboende, köp Attend o 
712300UO 51131 Institutionsvärd (köpt s�bo)1ildrc 
71230000 51132 Köpt kortlidsvärd nldrc 
7!230000 52320 Kornidsboende tjänstcköp, t.SS 

71410000 5JIIO Hemtjänst 500 000 Enhetschef Mntildn Norell 
71410000 51113 Hemtjänst natt 
7f410000 51114 Trygghetslann 
71410000 54JI2 Reception!vaktmästeri 

71420000 51116 Korttidsboende 500 000 Enhetschef Sofie Ilavidsson 

71420000 51121 Äldreboende 
71420000 51122 Nattpersonal 
71420000 54120 R.:staurang ramona 

71430000 51111 Hemsjukvärd 500 000 EtliJe!schef Ulrikn Wuhlslrnnd 
71430000 51115 Dagverksambet äldre, egen regi 
71430000 51121 Äldteboendenalä•men (lnttikter och hyror) 

71440000 51121 Äldreboende 500 000 Enhetschef Enuneli Södcrbcrg 
71440000 51122 Nattpersonal 
714•10000 54312 Reception/val.."'hniisteri 

71450000 52100 Pcrson1ig assistoms LSS 500 000 Enhetschef Marika Högberg Bolling 
71450000 52101 i>crsonlig ossislans med assistansersältning 
71450000 52340 Av(ösnrscrvicc i hemmd LSS 

71460000 51141 Socialpsykiatri egen regi 500000 Enhetschef Pia Joho.nsson 
71460000 52310 Korttidsboende Ekan, LSS 

71470000 52130 Lindegårdsvägen, t.SS-bocndc 500 000 Hnhctschef Min Rcngius 
71470000 521�0 Dalv�gw, LSS-boendc 

714ROOOO 52330 Daglig vcrks3ll�lel LSS 500 000 Enhclschcf l.cnn Pt)kki 
714ROOOO 61301 Aibelss·löd 

Dcicgc1'KI 1\\': 
Thomn� Hran�cll 
Filrvnllnincschef 

M;\likonomi o Loner\20 15\lltlcslfdrtccl;ninsnr 2015\Vord- och omsorjlSniinuld\ Atlcslf<irlccknins Vo O 2015.xls, Jonuari, 2014-12-12 



Sida2 av2 

Attestförteclming 

Gällande både iJrifh·edovisning O!!h investeringsredovisning 
Vård- och omsorgsnämnden 
Gäller ft·ån: 2015-01-01 

2015-12-31 
Revidorad datum: 201�-'12-12 

DRIFTREDOVISl\IJNG: 

Atin·:lr Verks-amhet 

71490000 ··51103 De.r:nens.team. 
71490000 51115 Dagverksamhet äldre, egen x:egi 
71490000 51117 Rehab 
71490000 54 UO Fotvård 

71100000 51121 Äidreboende - Dalängen 
71700000 51122 Äldreboende natt. Daläng"en 

7 J 230000- 71139999 .AIIe.r�triilljii,. mJsmr/ni�JWillat med til/fliirande verk:mmhetcr. 

71230.000 51119 Handl1iggriing äldreomsorg 
71230000 52210 Jfnndläggning·handikappomsorg 
71230000 �JiJOO Fän! tjänst 
71230000 53010 Rikslardtiän<t 

llliOfiOOO- 71699999 :A(lc.'ilrlilffti.r an.�J'a!illfe_lwr/letmrd tillflliranife verbomhetcr, 

716000.00 5234 1 Förlängd skolbomomsorg 

71610000 52120 Sjövägen, LSS-boeride 

Dclcgeri\t ;w: 

INVESTERJNGSIU!:DOVISNING: 

Enda�t.fårvnltningschcfhar:attcsträtt fcir snmtJign invcs�cringar inom fdrvaltnlngcn. 

Allsvor 

unge med intcrvnll 
71000000-79999999 

Delegerat 3.y: 

Verk$ariihet Den�inning 

ange med intervall 
50000-57999 Socialchefens kansli 

DnrVON 2014/5 nr2014.12 

Bel.o.ppigräns, · Defnttning Nom n 
kr p:�r raktum 

500 000 Enhetschef 

. 500 000 Enhetschef 

J/JOO ooo Aväelning.rchef 

1 oononn tlwleluiug.rcluif 

500 000 Enhetschef 

Monica Lundquist 

Ulrika WahlsiTand 

·GiiJ'flll Lid.ttröm 

1't•pmlc Sture.�sm1 LjungMrrd 

Richard Lnndt 

Thomas Brandell 
FöiYaltningsche( 

Iiciop]isgriin!, Befattning Nom� 
k[p�(f��·i��-

4 000 000 Förvaltningschef Thomns·l3rnndcll 

Thomos Brnn�ell 
Förvaltningschef 

M:\Ekonomi 6 Ltiner\2015\AIIestförteckningar 2015\Vt\rd- och omsorgsntiinnd\ AHcstflirteckuing VoO 2015.�fs. Jmiuari, 2014-12-1 Z 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1 )  HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-12 

Vår beteclming 
VON 201 4/4 nr2014.10 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171- 525 06 
socialnamnden@habo.se 

!t 

c_;:·'
c) 

Delegationsförteckning för vård- och omsorgsnämnden 
Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna fårvaltningens fårslag
till delegationsfårteckning får vård- och omsorgsnämndens verksamhets
område

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsfårteckningen gäller
från och med 2014-12-16 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om vilka beslut inom nämndens 
verksamhetsområde som ska delegeras till chefer, socialsekreterare och 
handläggare inom fårvaltningen. 

Beslutsunderlag 
- Delegationsfårteckning får vård- och omsorgsnämnden, daterad 2014-12-16 

Beslut expedieras till 
A v delningschefer 
Enhetschef får Stöd till vuxna 
Enhetschef får Stöd till barn, unga och familj er 
Samtliga socialsekreterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare 

_C�·�·-'·---�---
Lena�ertig 
Administrativ controller 
/nämndselaeterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



HÅBO 
KOMMUN 

Delegering av ärenden inom en nämnd 

14 § 

REGLEMENTE 
Datum 

2014-10-08 

7 

Vår beteckning 

KS nr 2014.2984 

En nämnd får uppdra åt utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

l. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överldagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av stöne vikt. 

Ärenden, vari beslutanderätten tillagts en delegat, ska överlämnas till nämnden för avgörande, 
om särskilda skäl för detta finns. Nämnd får delegera beslutanderätten till ordföranden eller 
annan ledamot i nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Förvaltningschef, som fått delegationsrätt får i sin tur delegera beslutanderätten åt en annan 
anställd inom kommunen. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschef 

Vid handläggning av ärende med stöd av delegerad beslutanderätt gäller i tillämpliga delar vad 
som är föreskrivet i kommunallagen för nämnds beslut. 

Beslut, som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden som bestämmer i vilken 
ordning detta skall ske. 

Samverkan och förh andling 

15 § 
Nämnderna ansvarar för att följa samverkansavtaL Medbestämmandelagen (MBL), 
arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig fortroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) 
utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet Samråd i samverkansgrupp ersätter 
information och förhandling enligt 11,19 och 38 §MBL. Uppkommer oenighet vid behandling 
av fråga är arbetsgivaren skyldig att fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL 

Hantering av tvisteforhandling och rätten att träffa kollektivavtal ankommer på 
kommunstyrelsen. 

Administrativa regler 

16 § 



�HÅBO W KOMMUN 

Delegationsförteckning 

För vård- och omsorgsnämnden i Håbo kommun 
från och med 2014-12-16 

Delegationsfårteclming daterad 20 1 4-1 2-1 6 antagen av vård- och omsorgsnämnden xx § xx. 



HÅBO DELEGATIONSFÖRTECKNING 1 

KOMMUN 
Datum 

2014-12-16 

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 

Principer för beslut som fattas enligt delegation 

Beslut som fattas enligt delegation gäller på samma sätt som om nämnden 
själv fattat dem. Beslutet kan inte ändras av nämnden i annat fall än när 
nämnden kan fatta ett nytt beslut. Beslut som fattas av en tjänsteman utan 
delegering i ärendet saknar laga verkan. 

Beslut 

För defmition av vad som kännetecknas som beslut och får regelverk 
gällande beslutsfattande inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 
hänvisas till kommunallagen, fårvaltningslagen och till Socialstyrelsens 
handbok "Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten" (2010). 

Delegationsbegränsningar 

Med de fårebehåll som anges i kommunallagen 6 kap 34 § samt med hänsyn 
tagen till bestämmelserna i Socialtjänstlagen lO kap 4,5 och 6§§ delegerar 
vård- och omsorgsnämnden, inom ramen får nämndens verksamhetsområde, 
beslutanderätt i angivna ärenden. 

A v nämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av principiell 
innebörd eller av större vikt. 

Delegat enligt denna fårteckning är lägsta möjliga delegat får dessa beslut. 
Beslut kan alltid även fattas av högre delegat. 

I fårekommande fall ska frågan om jäv prövas innan beslut fattas. 

Vid ansökan om bistånd ska avslagsbeslut fattas av samma delegat som 
krävs får bifall. 

Nyanställd personal har inte beslutanderätt enligt delegationsordningen 
fårrän efter tre månaders anställning, om inte chef efter tidigast en månads 
anställning beslutar annorlunda. 

Anmälan 

Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmälas till 
nästkommande sammanträde med biståndsutskottet/ vård- och omsorgsnämnd. 

Ersättare 

Vid fårfall får biståndsutskottets ordfårande får, om ersättare inte fårordnats, 
beslut fattas av biståndsutskottets vice ordfårande. 

Vid förfall av tjänsteman kan inte beslut fattas av ersättare, om inte sådan 
särskilt förordnats. 

Vår beteckning 

VON 2014/4nr 2014.9 



DELEGATIONSFÖRTECKNING 2 HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-12-16 
Vår beteckning 

VON 2014/4nr 2014.9 

Förkortningar 

SoL 
SoF 
LSS 
FL, FvL 
KL 
FB 
ÄB 
BrB 
SFS 
TF 
SOSFS 
SB 
JO 
JK 

Socialtjänstlagen 
Sociallj änstfcirordning 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Förvaltningslagen 
Kommunallagen 
Föräldrabalken 
Älctenskapsbalken 
Brottsbalken 
statens forfattningssamling 
Tryckfrihetsforordningen 
Socialstyrelsens forfattningssamling 
Socialförsäkringsbalken 
Justitieombudsmannen 
Justitiekanslern 

Innehållsförteckning Sida 
l. Beslut om att fora talan, avge yttrande efterge skulder, med mera .......................... 3 

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera .................................... . . .................... 3 

3. Biståndsbedömning SoL/äldre ....................... ....................................................... . . .  4 

4. Biståndsbedömning funktionsnedsatta .. . . ...................... .. .................................. ....... 5 

5. Patientsäkerhetslag, med mera ...... ............................ . . ............................................. 6 

6. Övrigt ................................................................. . . .................................................... 7 



o 

HABO DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Datum 

KOMMUN 201 4- 1 2- 1 6  

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

1 .  Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera 

3 

Vår beteckning 

VON 20 1 4/4nr 2 0 1 4 . 9  

1�1�:��-=��
rf:���:l��:�:!;�;�::t�l vid Il o kap 2 '§s;L--- ----·········I·

FÖ��t;�gs�h�f
- -·----·-·····r--··-··············-·--·····--

_

······················-···-···-·····----- ···················1 
Ut·����d�-�-o�b�·d·-�tt . . fd;���d�-�-�---t�i�� il O kap 2····§ SoL ·······

·
·
·
······· 1 Fö��it�i�gs�hef ·----···-··············-·----]Full��ict···tiil"sal<h�ig ... cli�r ann��---t}"ä��t����---· ······ ·1 

�ttrand�--till. få�altm�g�do��t;l me<f�I�tfui-�g-�J�iö-k�p--i"�2 §-§ ·s;i:----·· · · --:-D�l�gat��i �;prungsbe�lutet --- . . J�s�!f�t!�:�:�:�s���o��i���::�����-: ....... ·--··--1 
jÖverldagat beslut i enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller 1 
: i i annars av större vikt. ! �;;i��- h�vida ;�pr.övcing·��;-;ke -���t ... ------·

--p7 .... § ... F.�L _ .............. ... ·--·--·-TD-�1�-gat�� i--��p�g�b�si�tet --� - ....... ...... ....... . · - ----· ·-·---- . .. ---· .. . . .. .... .. .............. __ --� 
�;:� �:�:ag�tt iriitt tid och �4 § �--·-·· ·-·-· --------------· j ----n�i;g�t��-i ur;p-�gsbeslut�t·---- ·---····+--·-··---------·--· -- --------·--------· ........ ______ ... ...................... -4 
1�:0.i�.?. .. i.�g __ a._:r_���E!<.J.:.'.l:�����--�-om kC?.�! ... �?. får sen!:! .......................... __________ ................ .. ... .... ... ___ L ...................... . . ... .......... -------···-·-----···-·--J·-·······----·---- ------------·--·------··--··--------------·----···· _________ .J �;;��d�·:: �:�-�l�årval�ingens n��-�i·d-kÖp, 

19 _§_Fv!:_ .............. ...... ___ ............................... .... .... i �t:��h�f��-�ch�f-·-----·--------........ ...... ......... . i· -·- · · ·-------- · ·  ....... ......... __ ................ _____ ------·--·--·--······· --· -----··-� 

�ii::���Uan- �-:��§
§:�-- -

.
_jf����s::= - �;:����?�_()�a-=J 

Iden i vård- och omsorgsnämndens verksamhet l \socialtj änstens område. 
[l ! (Lex Sarah). �----···-·-··---··-----··-------·----------------·--·------------·---------·-·····-··----------------------- ................................... .. ............. ____ ...................................... -L ................. -.............................. -·-·----·-·-·-------------......... . ...................................... -

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera 
[B-�-�lut--att lruru;:��t-ha�illi�gar till-b·��Ö�d------ -�rt�---11 .. i' ... k�p···s--·§soL ....................... .................................... I ... 'l!�ciiäggare -- ----···-··-- ------ · ·--·--··· ---------1Vi'2C�i�i��h�ter sk�---�å'dgÖras med---�nhet��h�--1 .................................... _____________ ................................................ -.... -...................... P. ______________ ............................................. ----·------------·--·--------------------------------------,----------------............................... -................... _, _____ ... ___ .................................... _________________________ ................. ,______ ......................................... ______ _ !Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 16 kap 2,3 §§ och ! Avdelningschef ! 1 

!allmän handling till enskild eller annan myndig- !10 kap 13 , 14 §§ Offentlighets l J �et samt uppställande av fårbehåll i samband med loch sekretesslagen i l 1j �!!�!.??-��de till -�?.-��!�.:- j ................................... . ..................................... __ t: ....................................... ___________________ ...................... --...... J ...................... --------------·········-···---····---------------------·--------- ............................................ -.................... 1 !Beslut om att inte låta part i ett ärende ta del av 11 O kap 3 § Enhetschef \ \en handling eller annat material i ärendet med bffentlighets och sekretesslag l 1 1 
�äns� till a�lmä��-eller enskilt intresse att l l 1 

��f���::�:-�{�o;::får uppgift i��älan om- --· !2'6 --k�p-S_§ __ ____ . ....... .. .. ; E��t;�hef -
-

--·- -- --····t ------------------------·-----------···-- 1 
��:;L������;���f.e�:,��l L:e�::: o:�tessla�_l 

__ l_ _ ___ ... ____ _ _____ _j 



o 

HABO 
KOM M U N  

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Datum 

201 4- 1 2- 1 6  

Bes l ut Lagrum Delegat Anmäkning 

4 

Vår beteckning 

VON 20 1 4/4nr 20 14 .9  

�V:i�=�i����?.E::� :o��. -==-l�::::= ==kpoli���:å���,,.�ro�;� 
mot underårig samt vissa grövre brott 1 10 kap 21-24 §§ Offentlighets 1 �1 deråriga ska samråd ske med Bamahus. ! l 1och sekretesslagen l ; 1 .... -........................................... -.. ·-·-····"""" ___ , ............. _ ............... _ .......... -.. �. . .................. -....................... -.................. _ ........... r-=-::-·· ...... . ______ , ......... .. -·-······ ....... . .. �,-""" --- .... .... -.. " """"""-····- """""""' "- ....... ·--- """"""" .... __ - j  

!Beslut om polisanmälan angående brott mot 112 kap lO § SoL 1 Förvaltningschef Gäller hot ochfeller våld mot tjänsteman samt i 1jegen verksamhet jlO kap 23,24 §§ Offentlighets j 11egendomsskada. ! 
...... . ·······---···----........ -.............. __ ... .Joch se�et�.��!.�.gen __ .. 1 ....... _.\_ ............... _________ ..... -··--···----·····---· .. ·--\ 
3. Biståndsbedömning SoL/äldre 

,--· .. -·-·--.. ·- __ , ----- .. ·-··· · · · · - . __ , ·- ·1- . ...... - ..... ________ , ,  --·-- ___ ...... . .. ...... . -... . .. . ...... ___ . .. ..... ___ ,,,, ___ .. ........... _ ___ ·-

!Beslut om bistånd i form av stöd och 14 kap l § SoL Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 1 

!Y��ins�!ser i__ de!_�@.�-�-�mme�----.. -- ......... -............ . L-...... ... , __ .. .... .. . . - .... .... .. ··--...... .. .. _L ___ ...... _ . .............. .. _ ........ --...... .. _j .... ·--- · · ·  .. ······-·· . .... .. _ . .. .... -.... ··-- ·--· .. --·· J 
\Beslut om bistånd i form av flyttning till särskilt \4 kap 1 § SoL l Avdelningschef ISe kommunens riktlinjer. l 
boende i5 kap 5 § SoL l ! 
�e��t ... �i·�t!��-!. f��:;;-k�·rttidsplat·�· ...... -==::: ....... � k;p·:· 1 § ·s-;L=====�=��!!�l�������� ................... -

.
-.......... :=J���I?����s riictii�j_e�: .......... -==�=�-

... 
-.................. -�=.] 

�t�� �: �t�it� � .. ·i�;; :�-i��:i����� ....... .. ...... -� .. ���: � � §;i--·"""""""""-""""""-""-�t����:����::�-····-.. 
--

.
..

.... ____ ,,1�: �����:;��i}���:""""""--·---·-·······""""--····-·1 ,--......... ---··--·······--.. ················-···"··"""" ____ , ..... �-·· · -·-·········-.... ____ ........... , _____ , ............ -.............. _____ , .......... --r-·-··"""""·-··--.. ····-·····-····"""""""""" ·····-··· .. ···-""""-·""""""""""""-·"··············-·--···--\ 
jB_es�ut om bis�nd � form av förenklad 14 kap. l § SoL l Biståndsbedömare ISe kommunens riktlinjer 1 
�!sta�.��han�!�J�-��g_-.. -.... -.... · .. ·-···--······"···· .. ··--···· ..... ...L ................. --.................. _ .................. -................ . ............... _.................. . ......... -..................... -l ................ --·-···········--.. ····-·---................. __ ..................... _ .................. --..... 1· 
!Fastställa avgiftsunderlag 18 kap 4 § SoL ! Administratör äldreomsorgen !Beslutet gäller vilka inkomster som ska medräknas 

�iSiälla roiliehål!Sbclopp�� jAm;;i;ri,crailir äldr�or���:!��7: �::ziin����e��.;;J-:r::,� 
�F�·stställa a�gi"fien :f6� ... h�mtjä��t

--.................. .... _ ....... ................... 1s· "k�ps-§ SoL-Pl---..... -····-
-

..... --
.Ad��istrntÖ�äld��o�sorg��----f:,:��ef;.ts:�;;,�;�:::;;:� 

l i !och biståndsbedömda insatser dock maximerat till l 

l l ! ��� ��=!:�
s
O;�l
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HABO 
KOMMU N 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Datum 

20 1 4- 1 2- 1 6  

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

5 

Vår beteckning 

VON 2 0 1 4/4n r  2 0 1 4 .9 

���lut on; l�Öp -;�-���ts, �ärsici.lt bo end�·: ..... .. ----�---- ............. .. ........ . · ----- _................ ... .. .... .. .. lAvd�l�i�g·��h�f--·-·· ........ ... · .... --:· .. . ... .... ......... ..... ---·---.... . ................ ..... _.. ............................. .. ............................. ! 

i�::���;�a::�:t;·=�- �� i�-- :��·:��-=�----.......... �-==-=�:: .... :.::�-==��--J 
4. Biståndsbedömning funktionsnedsatta �--·--··'"""""""""""'" ____ ................................................................. _____ .................. ___ .......................................... ___ .. __ .... . . .. ... .. .. .... .... _ .. ___ ....... . .... . .... . .. .. .... ....... -r .. -----.................... ----·-----------·-·-'""""' ...... . ftieslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt \ 17 § LSS l Vård- och omsorgsnämnden l' l 17a § LSS ! l 

, ................. ___ ,,,.,., _________ , ___ , .......................................... , ___ , . ..J................................. ____ ;_______ .. . ..... . . .  . .. . .  ---- . . . ........ .. . .. -----·-- ' '  ......... ---- ·-·--------1 !Beslut om personkretstillhörighet \1 och 7 §§ ,  LSS 1 Biståndsbedömare \Beslut om personkretstillhörighet fattas inte · 
l 1 Isärskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 §l 
1 , !Lss. 
�i����;���---------�1����----- -- l B��d��ö�-e----- - .. · ����m;��-- - ·  .. - ----

· - ·

·--1 �1�;-���is�ct s_
tö:;:i"ru�·:�tt bekosta p��so�fig ... ���i�-T? .... §'""�� h 9 § p. 2 LSS.. 1 B·i�tåndsbedömare ·�s� kommunen;·rikt!i;j;---.............. _ .. ...... .... _ ..... l 

��!�d;�-:�;:-=C:;����:�=--=J � - _---==-������� 
�:�:�=--:,����� ��o��=�i � ��-��-� �� - - - -- 1 �::::::��=: �:�:;;;;:;;::::Te; --- -- -- --� 
�-a.:�!-���E...l.�Y: ____ .............. ____ ............................................ _ ___J .................. __________ ....... -....................... _ .. __ I_ ..................................................... _. ____ ................................................. -...... ..J-................................................. -........................................... -·---- ........... _ .................. _...J !Be

cr
slut om boende i familjehem för barn och 17 § och 9 § p. 8 LSS l Avdelningschef ISe kommunens riktlinjer. i 

runedomar \ l l 

�� ��:�;�-�� -�- ��=�-� 
�S�:;��;;:�=�J:�:::t:,e

--rwLss __ _ __ .... __ ; Bis�ct�b-�dö-���-e- -- -- -- -lse k;;-��en; nktl;;;i�; - - --- - --------j 

�::m':�f!�r� �,:��gt}:�c�����s--- -- -� ::::�:�: ---��--:----- -! - -�- ----�= --�-=-_j 
____ ,,,................... g_ .............................. _. _____ · - .......... ..... . ---- . . ............. ....... .. .. . .  - - . ..... .. . _____ ,, .. .... , ....... . -- ....... _ _ .. _ .. ____ ........................................... . 



o 

HABO 
KOMMUN 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Datum 

201 4-12 - 1 6 

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

6 
Vår beteckning 

VON 201 4/4nr 201 4.9 

!Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för ,1·. 1 6  §2�-3-;t LSS IIi Biståndsb�dö;;-�e 
r··----.. ·---.. ·------·--------
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HÅBO FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1 )  

Datum Vår beteckning 

!<OM MUN 20 1 4-1 1 -28 VON 20 1 4/3 nr 20 14 .6  

Socia lförvaltningen 
Socia lförva ltn ingens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0 1 71 -525 06 
socialnamnden@habo.se 

Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden och dess 
arbetsutskott år 201 5

Förslag ti l l  beslut 

l 

l .  Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesplanen får nämnden 
och dess arbetsutskott får år 20 1 5 .

Sammanfattning 

Sammansträdesplaneri ngen är avstämd utifrån följande områden: 

Ekonomiavdelningen och kommunstyr·elsens arbetsutskotts arbete med 
årsredovisning, delårsrapport 3 1  mars, delårsbokslut 3 1  augusti, budget och
månadsuppfå1jningar. Samt också utifrån samverkansavtalets process inför 
ärendens beslut i nämnd. 

stopptider för in lämning av ärenden - tisdagar kl.  1 7:00 

13 januari, 10 februali, 17 mars, 1 4  ap1il, 26 maj,  15 september, 13 oktober
och 1 7  november.

Arbetsutskottets sam manträde - m åndagar klockan 1 0:00 

26 januali, 23 februali, 30 mars, 27 aplil, 8 juni, 28 september, 26 oktober
och 30 november.

Nämndens sammanträde - tisdagar kl . 1 8:00 (förmöte klockan 1 7:00) 

3 februali, 3 mars, 7 ap1il, 5 maj, 1 6  juni, 6 oktober, 3 november och
8 december.

Besl utsunderlag 
- Ekonomiavdelningens planeting 

Beslut expedieras t i l l  
Berörda l 

r .r ' t 

__________ ! -----�<�-- ----- ------------------- ---------------------------------
LenaWrtig 
Administrativ controller /nämndselcreterare 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socia lförva ltn ingens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
01 71 -525 06 
socialnamnden@habo.se 

Deltagande i förrättningar 
Förslag t i l l  beslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 

20 1 4-1 1 -26 

l .  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i fårsta hand är det nämnden 
som ska besluta om/godkänna deltagande i förrättning. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i andra hand :far ordfårande
och/eller vice ordforande godlcfuma deltagande i fönättning om tids
angivelsen i inbjudan inte kan invänta nämndens beslut.

Sammanfattning 
Till socialförvaltningens kansli kommer via e-post, ibland med brev, inbjud
ningar till olika fånättningar riktade till politiker. Med fånättning menas 
sammankomst, konferens, fåreläsning, informationsmöte, sammanträde, kurs, 
studiebesök, studieresa, eller lilmande. 

Nämndens kansli vidarebefordrar inbjudningar till både ordfårande och vice 
ordfårande får kännedom samt får att avgöra om deltagande fu· aktuellt och
värdefullt får nämnden att delta i. 

För att få rätt till arvode ska i fårsta hand nämnden besluta om deltagande. 
Om tidsangivelsen i inbjudan inte kan invänta nämndens beslut, får 
ordfårande och/eller vice ordfårande godlcänna deltagande. 

Efter fårrättning ska fårtroendevald dels återrapportera till nämnden och 
dels foga en kopia på inbjudan ihop med arvodesrälcningen. 

Beslut expedieras til l  
Lönelcontoret 

�� ·· ··-? 
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·�;:;:?/ 

1 ( 1 )  

Vår beteckning 

VON nr 20 1 4.5 

-----------------------------------------------------------
Lena Fertig 
Administrativ controller 
/nänmdsekreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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