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Plats och tid
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Sida
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Råd, stöd och behandling, Industrigatan 1, Mjölby, klockan 09:30- 15:10
Mötet journeras 11:45 – 12:55, 14:10 – 14:35
Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Tobias Rydell (S)
Lars Stoltz (S) ersätter Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Jessica Miedl Ohlsson (SD)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Beslutande

Ersättare

Kristin Henrysson (M) §§ 17 - 30
Maria Josefsson (L)
Pirjo Ohvo, förvaltningschef
Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare
Camilla Eriksson, chef ekonomi- och systemstöd
Caroline Strand, omsorgschef
Håkan Davidzon, utvecklingsledare § 18
Erik Lundin, fastighetschef § 18
Anette Gunnarsdotter, verksamhetschef hälso- och sjukvård § 18
Malin Engström, enhetschef § 18
Susanne Hallberg-Brandt, verksmahetschef Norlandia care AB § 19
Beatrice Karlsson, utvecklingsledare § 20

Övriga deltagande

Utses att justera

Iréne Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-03-05 klockan 11:15

Justerade paragrafer

§ 17- 24, § 26 - 31

Underskrifter
Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Iréne Karlsson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Justerade paragrafer

Omsorgs- och socialnämnden
2018-02-28
§ 17- 24, § 26 - 31

Datum då
anslaget sätts upp

2018-03-05

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Sammanträdesdatum

Datum då
anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
...........................................................................................................................................

Christoffer Sjögren

2018-03-27
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 17

Dagordning - Godkännande

§ 18

Rapporter – Information

§ 19

Redogörelse för Norlandia Care AB:s avvikelserapportering och
hantering av inkomna synpunkter på Slomarps vårdboende (Susanne
Hallberg Brandt, verksamhetschef Norlandia, kl. 10:15)

§ 20

Lex Sarah utredning - Beslut

§ 21

Organisationsförändring omsorgs- och socialförvaltningens
ledningskontor - Beslut

§ 22

Verksamhetsplan 2017 - Uppföljning

§ 23

Årsredovisning 2017 - Information

§ 24

Ekonomi, prognos, månadsrapporter januari 2018 - Godkännande av
redovisning

§ 26

Nära vård, invånarlöfte - Svar på remiss

§ 27

Entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgs- och
socialnämndens socialutskott samt fyllnadsval efter Anna
Sommarström (S) - Val

§ 28

Kurser och konferenser - Godkännande av deltagande

§ 29

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

§ 30

Kännedomsärenden

§ 31

Uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av
mervärdesskapande extratjänster inom äldreomsorgen – Beslut

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Dagordning - Godkännande
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har skickat ut ett förslag till dagordning i
och med kallelsen till sammanträdet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att ytterligare en punkt ska tas
upp på sammanträdet rörande uppdrag till omsorgs- och socialförvaltningen
att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av mervärdesskapande
extratjänster inom äldreomsorgen.
Vidare föreslås punkt 10 på dagordningen lyftas upp och bli ny punkt 6.
Med dessa förslag förändras dagordningen på följande sätt:
6.

Lex Sarah utredning - Beslut

7.

Organisationsförändring omsorgs- och socialförvaltningens
ledningskontor - Beslut

8.

Verksamhetsplan 2017 - Uppföljning

9.

Årsredovisning 2017 - Information

10.

Ekonomi, prognos, månadsrapporter januari 2018 Godkännande av redovisning

11.

Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland
och kommunerna, avseende barn, unga och vuxna personer med
psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning/sjukdom Svar på remiss

12.

Nära vård, invånarlöfte - Svar på remiss

13.

Entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgs- och
socialnämndens socialutskott samt fyllnadsval efter Anna
Sommarström (S) - Val

14.

Kurser och konferenser - Godkännande av deltagande

15.

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

16.

Kännedomsärenden

17.

Uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av
mervärdesskapande extratjänster inom äldreomsorgen - Beslut

Övriga punkter 1-5 förblir i enlighet med utskickad dagordning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till dagordningen med
föreslagna ändringar och tillägg.
Beslut
1. Dagordningen godkänns i enlighet med föreslagna förändringar.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Muntliga rapporter lämnas av tjänstemän enligt följande:
-

-

Nuläge och planering av nytt vård-boende och LSS-boenden av
Håkan Davidzon, Utvecklingsledare och Erik Lundin, fastighetschef,
Service- och teknikförvaltningen
Återrapportering av innebörd av synpunkter inom området ”HSL”
av Anette Gunnarsdotter, Verksamhetschef hälso- och sjukvård
Avrapportering handlingsplaner av Malin Engström, enhetschef

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av rapporterna
godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Redovisningen av rapporterna godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Redogörelse för Norlandia Care AB:s avvikelserapportering och
hantering av inkomna synpunkter på Slomarps vårdboende
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse för Norlandia Care AB:s avvikelserapportering och
hantering av inkomna synpunkter på Slomarps vårdboende lämnas av
Susanne Hallberg-Brandt, verksamhetschef Norlandia.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av rapporterna
godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:112

Lex Sarah utredning - Beslut
Sammanfattning
Den enskilde har hjälp från hemtjänsten och får under en period extra
tillsyner på grund av en försämring i hälsotillståndet. Händelsen rapporteras
enligt lex Sarah eftersom de extra tillsynerna avbrutits trots att annat fanns
överenskommet.
Utredning visar att den direkta orsaken till att tillsynerna inte läggs in i
planeringen är ett missförstånd i kommunikationen mellan
hemstödsgruppen och planeringsenheten. En bakomliggande orsak är en
bristande rutin för vad som ska gälla vid tillfälligt utökade insatser.
Det pågår arbete för att utveckla arbetsprocess och rutinbeskrivning för
tillfälligt utökade insatser. Detta bedöms vara tillräckligt för att händelsen
inte ska upprepas.
Utredaren bedömer händelsen som en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande vilken ska rapporteras till Inspektionen för vård och
omsorg.
Beslutsunderlag
- Missiv - Utredning enligt lex Sarah, [Sekretess], 2017-11-20, 201801-26
- Utredning enligt lex Sarah, [Sekretess] 2017-11-20, 2017-12-07
- Rapportering enligt Lex Sarah gällande Hemtjänst/Hemsjukvård,
[Sekretess], 2017-11-23
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden bedömer händelsen som en påtaglig
risk för ett allvarligt missförhållande och ska därför anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:21

Organisationsförändring omsorgs- och socialförvaltningens
ledningskontor - Beslut
Bakgrund
I takt med att Mjölby kommun växer och antalet medborgare ökar så ökar
också efterfrågan eller behoven av omsorgs och socialnämndens olika
verksamheter. Demografiutvecklingen ger både fler äldre och fler barn och
unga och det har en inverkan på vår service och våra tjänster. Volymerna
kommer framförallt att öka inom verksamheterna vård och omsorg och
inom utredningsenheten barn, unga, vuxna och inom arbete & välfärd.
Komplexiteten ökar i samhället och därmed också inom nämndens
verksamhetsområden. Behoven av samverkan med andra kommuner, med
myndigheter, med regionen och andra samverkansparter blir alltmer
nödvändig.
Ökad administration
Administrationen ökar både i den centrala organisationen men även i
enheterna till följd av ökad verksamhet.
Sammanfattning
I förslaget finns fem verksamhetsområden med verksamhetschefer för
respektive område. Syftet till att föreslå förändringen är
• att förstärka och upprätthålla kunskap inom respektive sakområde
• att avgränsa och minska omfattningen av verksamheterna
• att minska antalet underställda chefer och bemanning och därmed
skapa bättre förutsättningar för att leda övergripande och mer
långsiktigt i en alltmer komplex verksamhet.
Utökningen eller förändring som föreslås är
• att dela nuvarande verksamhet Omsorg i två verksamhetsdelar en
äldre och en LSS verksamhet att Arbete och integration flyttas och
blir ett verksamhetsområde och får namnet Arbete och välfärd.
• att förstärkning sker med 2 enhetschefer inom Utredning/bistånd och
LSS inom ramen för budget 2018.
• att förstärkning sker med en enhetschef inom Hälso- och sjukvården
inom ramen för budget 2018.
• att övriga förstärkningar inom förvaltningskontoret planeras inför
budget 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21 fortsättning
Beslutsunderlag
- Missiv - Förslag till organisering och roller inom omsorgs och
socialförvaltningen från 2018-03-01, 2018-02-08
- Tjänsteskrivelse - Förslag till organisering och roller inom omsorgsoch socialförvaltningen från 2018-03-01
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Förslaget till verksamhetsindelning godkänns
2. Förstärkning av roller godkänns enligt förslag
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:145

Verksamhetsplan 2017 - Uppföljning
Bakgrund
Inom ramen för nuvarande verksamheter och volymer samt tidigare
beslutade åtgärder har förvaltningen planerat detaljbudgeten inom ram, utan
ytterligare åtgärder inför 2017. Behovet av ständiga förbättringar och
effektiviseringar är och kommer att vara en del av verksamheternas
uppgifter.
Demografi, teknikutveckling och en allt snabbare förändring i omvärlden
ställer nya krav på välfärdstjänsternas utformning och dess innehåll.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har utifrån kommunmålen formulerat
åtaganden för 2017. Åtagandena utgör i huvudsak innehållet i
förvaltningens verksamhetsplan. Flera av åtagandena och målen är inte
möjliga att få effekter av på kort sikt varför de följs upp under två år.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
- Missiv - Uppföljning av omsorgs- och socialförvaltningens
verksamhetsplan 2017, 2018-02-02
- Uppföljning Verksamhetsplan 2017, 2018-02-02
- Verksamhetsplan för omsorgs- och socialförvaltningen 2017, 201702-07
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner uppföljningen av
verksamhetsplan 2017.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:61

Årsredovisning 2017 - Information
Sammanfattning
Chefen för ekonomi- och systemstöd Camilla Eriksson redogör för utkasten
till årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
- Årsredovisning 2017, bilaga 1 - året som gått. Budgetuppföljning
per 2016-12-31, 2017-03-21, 2018-02-08
- Årsredovisning 2017, bilaga 2a - Anvisning för kvalitetsredovisning
och intern kontroll, 2018-02-08
- Årsredovisning 2017, bilaga 2b - Årsplan 2018 för kund- och
medborgarundersökningar, 2018-02-08
- Årsredovisning 2017, bilaga 3 – Personalredovisning, 2018-02-08
- Årsredovisning 2017, bilaga 4 - Anvisning för redovisning av
arbetet med trygghet och säkerhet, 2018-02-08
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
har tagit del av informationen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:33

Ekonomi, prognos, månadsrapporter januari 2018 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Ekonomi-och systemstöd har träffat alla budgetansvariga under januari och
februari för en uppföljning av resultatet av 2017 samt en genomgång av
2018 års budget.
Prognos och månadsuppföljning per januari har inte kunnat genomföras
med budgetansvariga. Detta beror på att aktuella värden per januari saknas
fortfarande i prognosmodulen. Kommunledningskontoret arbetar
fortfarande med att få in alla interna fasta fördelningar såsom hyror, IT
kostnader samt kapitalkostnader.
Sammanfattning
Flera interna debiteringar saknas i januari uppföljning, därav har ingen
prognos kunnat genomföras. Ekonomistöd har träffat budgetansvariga för en
uppföljning av 2017 års resultat.
Beslutsunderlag
- Missiv - Ekonomi, månadsuppföljning och prognos per 2018-01-31,
2018-02-19
Muntlig föredragning av chef för ekonomi- och systemstöd Camilla
Eriksson.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
gällande prognos per 2018-01-31.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:24

Nära vård, invånarlöfte - Svar på remiss
Bakgrund
Hälso- och sjukvården och omsorgen står inför mycket stora
framtidsutmaningar. Antalet personer 85 år och äldre kommer att utgöra en
allt större del av befolkningen. Behovet av välfärdstjänster, äldrevård och
sjukvård blir större och kostnaderna ökar. Utvecklingen av vård och omsorg
måste utgå från individuella behov och resurser, ny teknik och medicinska
framsteg måste tillvaratas.
Vi behöver ha samsyn vilket är extra viktigt eftersom vården består av
många olika aktörer. Samordning är nödvändig för att skapa god kontinuitet
och tillgänglighet.
Sammanfattning och omsorgs- och socialförvaltningens förslag till
beslut
Kommunerna i Östergötland samt Region Östergötland har gemensamt
avgett tre löften till invånarna i vårt län:
• Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva
trygghet och delaktighet.
• Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov.
• En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla
oavsett var vården bedrivs
Förslag till beslut på sammanträdet
2:e vice ordförande Iréne Karlsson (M) föreslår att omsorgs- och
socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslagen till invånarlöften med
ändringen att invånarlöfte nummer två (2) istället lyder: ”Sjukvård som kan
ges i hemmet, utifrån individens behov, ska vara av hög kvalitet.”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till 2:e vice ordförande Iréne
Karlsson (M) ändringsförslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förslagen på
invånarlöften med ändringen att invånarlöfte nummer två (2) istället
lyder: ” Sjukvård som kan ges i hemmet, utifrån individens behov,
ska vara av hög kvalitet.”
2. Omsorgs- och socialnämndens beslut tillställs Region Östergötland
som nämndens remissvar.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Region Östergötland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:2

Entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgs- och
socialnämndens socialutskott samt fyllnadsval efter Anna
Sommarström (S) - Val
Bakgrund
Anna Sommarström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i omsorgsoch socialnämnden och därmed också uppdraget som ersättare i
socialutskottet. På grund av detta måste ett fyllnadsval ske.
Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgs- och socialnämnden
skedde i kommunfullmäktige 2018-02-06.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att Anna Sommarström (S)
entledigas från uppdraget som ersättare i omsorgs- och socialnämndens
socialutskott som konsekvens av entledigandet från omsorgs- och
socialnämnden.
Ordföranden Anna Johansson (S) har till omsorgs- och socialförvaltningen
föreslagit att ny ersättare efter Anna Sommarström (S) blir Johanna
Edenblad (S).
Beslutsunderlag
- Missiv - Entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgs- och
socialnämndens socialutskott samt fyllnadsval efter Anna
Sommarström (S), 2018-02-08
- KF §17 Avsägelse som ledamot i omsorgs- och socialnämnden,
2018-02-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Anna Sommarström (S) entledigas från uppdraget som ersättare i
omsorgs- och socialnämndens socialutskott
2. Johanna Edenblad (S) väljs till ny ersättare i omsorgs- och
socialnämndens socialutskott efter Anna Sommarström (S)
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:13

Kurser och konferenser - Godkännande av deltagande
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, §
153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Beslutsunderlag
- Inbjudan till föreläsning: Mustafa Panshiri, Norrgårdens
utbildningscentrum, 2018-05-09, 2018-02-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämndens
samtliga ledamöter och ersättare godkänns deltagande vid föreläsning:
Mustafa Panshiri, Norrgårdens utbildningscentrum den 9 maj 2018.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämndens samtliga ledamöter och ersättare
godkänns deltagande vid föreläsning: Mustafa Panshiri, Norrgårdens
utbildningscentrum den 9 maj 2018
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:5

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån
gällande delegationsordning.
Sammanfattning redovisade punkter
1.1 – 14.18 Beslut enligt Delegationsordning för omsorgs- och
socialnämnden
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
21. 7 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal och arrendeavtal
Beslutsunderlag
- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, februari 2018, 2018-0206
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden
2018-01-25 – 2018-02-26, 2018-02-26
- Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, januari 2018,
2018-02-27
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
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§ 30
Dnr OSN/2017:134, OSN/2017:15,
OSN/2017:8, OSN/2018:16, OSN/2018:17, OSN/2018:18, OSN/2018:25,
OSN/2018:26
Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
-

-

-

-

Justerandes sign

Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Västanågrillen,
Skänninge, Dnr 18Li108, 2018-01-26
Remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater,
Västanågrillen, Skänninge, Lotteriinspektionen, Dnr 18Li108, 201801-23
Ansökan om tillstånd - Värdeautomater, AB Svenska Spel,
Västanågrillen, Skänninge, 2018-01-12, 2018-01-23
Tillsyneföreläggande, Brandskyddstillsyn, Berggården, Skrukeby
Frälsegård 1, 595 94 Mjölby, 2018-01-29
Tjänsteanteckning, Brandskyddstillsyn, Berggården, Skrukeby
Frälsegård 1, 595 94 Mjölby, 2018-01-29
Protokoll 2018-01-22, Förvaltningssamverkan, för kännedom till
nämnd, 2018-02-06
Protokoll 2017-10-23, Förvaltningssamverkan, för kännedom till
nämnd, 2018-02-06
Förvaltningsrätten - DOM i mål nr 4050-17, gällande särskild avgift
enligt LSS, 2018-02-07
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS §30 Kommunens
informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, 2018-02-14
Tekniska nämnden, Protokollsutdrag, TEKN 2018-01-25 § 10 Byggnadskommitté gällande äldreboende och LSS- boende – Beslut,
2018-01-25
Utredning 2018-1S gällande rapport enligt Lex Sarah, Slomarps
vårdboende, 2018-01-18
IVO - Beslut från Inspektionen för vård och omsorg rörande
verksamhetstillsyn på Slomarps Vårdboende angående boende som
blivit fråntagen sitt trygghetslarm, Dnr 8.5-2317 2018-3, 2018-02-09
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§ 30 fortsättning
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av
kännedomsärendena godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av kännedomsärendena
___
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§ 31
Uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av
mervärdesskapande extratjänster inom äldreomsorgen - Beslut
Sammanfattning
Ordföranden Anna Johansson (S) redogör för bakgrunden till varför
sammanträdespunkten tas upp.
Den politiska majoriteten vill satsa på extratjänster i samband med
kommunens ordinarie verksamhet i äldreomsorgen för att både möjliggöra
en extra guldkant i tillvaron för de äldre, erbjuda sysselsättning för
kommunens ungdomar i skolåldern samt inspirera dessa ungdomar till att
söka omvårdnadsprogramet i gymnasiet och på så vis öka möjligheterna för
både dem att få ett arbete efter avslutade studier och kommunen att hitta
reguljär arbetskraft i framtiden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) har ett förslag till beslut. Förslaget är att
ge omsorgs- och socialförvaltningen i uppdrag att ta fram
förfrågningsunderlag för upphandling av mervärdesskapande extratjänster
inom äldreomsorgen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram
förfrågningsunderlag för upphandling av mervärdesskapande
extratjänster inom äldreomsorgen.
___
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