SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-24

1 (4)

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 16:23- 16:31

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Johanna Edenblad (S) ersätter Arne Gustavsson (S)
Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Jessica Miedl Ohlsson (SD)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Tobias Rydell (S)

Ersättare

Maria Josefsson (L)

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef
Christoffer Sjögren, sekreterare
Caroline Strand, Omsorgschef
Mattias Jesmin, verksamhetschef LSS

Utses att justera

Tobias Rydell (S)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-04-24 klockan 16:45

Justerade paragrafer

§68

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Tobias Rydell (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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anslaget sätts upp

2018-04-25

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
......................................................................................................................................................
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Dnr OSN/2018:55

Medel för digital teknik som insats - Beslut
Bakgrund
Inom den kommunala vården och omsorgen kommer vi de närmaste åren att
se ett ökat behov av insatser. Dessa uppgifter kommer att beröra både hälsooch sjukvård och hemtjänsten.
Orsakerna till ökningen beror sannolikt på flera av nedanstående delar.
- Demografi
- Hemsjukvårdsreformen
- Ny lagstiftning om säker och effektiv utskrivning från slutenvården
- Färre slutenvårdsplatser i länet
- Alltfler yngre
- Psykiska ohälsan ökar
Sammanfattning
Med anledning av det som sagts ovan, så kommer behoven av insatser av
olika skäl att öka i en snabb takt. För att kunna möta det behöver digitala
insatser finnas som ett komplement till fysiska insatser. Utvecklingen pågår
och förvaltningen behöver både resurser för investeringar och för ökade
driftkostnader till följd av licenser, avgifter och konsultstöd.
Beslutsunderlag
- Missiv - Medel för digital teknik som insats, 2018-04-10
- Tjänsteskrivelse - Medel för digital teknik som insats, 2018-04-10
Förslag till beslut
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att beslutet justeras omedelbart,
då det är brådskande att få med det till KS 2018-04-25.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
sitt eget tilläggsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-24

Sida

4 (4)

§ 68 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden framställer om att kommunstyrelsen
beviljar medel för den digitala teknikutvecklingen med 1 000 000 kr
för investeringar och 3 000 000 kr för drift årligen under
planeringsperioden
2. Framställan tillställs kommunstyrelsen med begäran om svar
3. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
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