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§ 175 Dnr00045!2019

Godkännande av dagordning

Omsorgsnämnden beslutar

1. Dagordningen godkänns.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 176 Dnr00035/2019

Förvaltningschefen informerar 2019

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Ingrid Sundström informerar:

• 5 kameror för tillsyn på natten är beställda till hemtjänsten.

• Planering för en kund som vill prova ett GPS-larm för trygghet och
ett ökat aktivt liv.

• Robotkatt i bruk på Tallnoret och Öjegården, mycket uppskattat.

• Gungstol i form av skinnfåtölj med musik för ökat välbefinnande och
skapa lugn, finns på ett antal vård- och omsorgsboenden.

• Byte av trygghetstelefoner är under planering och kommer att ske
med start våren 2020.

• Översyn av bemanning, administration och stab fortsätter.

• Projekt arbetstidsförkortning på två hemtjänstområden, förhandling
är planerad.

• Verksamhetschef Margareta Nybom-Persson går i pension under
våren 2020 och rekrytering är påbörjad.

• I-{R -enheten har planering för arbetsbrist och eventuell omplacering
av medarbetare från Gärdegården.

• Samarbetet med regionen fortsätter, exklusivt för Ljusdal i länet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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• Kommunfullmäktige har avsatt 3 000 0000 till kommunstyrelsens
investeringsbudget för projektering av flytt vård- och omsorgsboende

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2019.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

1
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§ 177 DnrOOllO/2019

Månadsupptöljning 2019

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

1 månadsuppföljnigen som redovisas under sammanträdet den 11 december
informerades förutom kostnadsdrivare även om balansen mellan beviljade
vård- och omsorgsboende platser i förhållande till avslutade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2019.
Sammanställning för 2018-2019 gällande beviljade och avslutade diarieförd
Månadsuppföljning november diarieförd 27 november 2019.
Antal dagar om beslut vobo diarieförd 27 november 2019.
Timmar i hemtjänsten diarieförd 21 oktober 2019.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 178 Dnr00135/2019

Begäran om yttrande och handlingar som gäller ej verkställt beslut.
Dnr 8.8.-38980/2018-4
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§ 179 DnrOOl4O/2019

Information om ordförandebeslut 2019

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har från arbetsmiljöverket mottaget ett besked om ansökan om
vite hos förvaltningsrätten gällande hög arbetsbelastning på hemtjänsten i
Ljusdal.

Yttrande har lämnats till arbetsmiljöverket, som efter våra synpunkter och
utredningar har meddelat i beslut daterat 20 19-11-20 att vi nu uppfyller de
krav som de övervägde att fatta beslut om.

Arbetsmiljöverket lämnade under utredningens gång - innan yttrande hade
skickats in från förvaltningen - detta ärende vidare till Förvaltningsrätten i
Stockholm för prövning. Där har omsorgsnämnden via ordförandebeslut
lämnat ett yttrande den 20 november. Beslut har inte kommit i detta mål.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2019.
Beslut från Arbetsmiljöverket diarieförd 25 november 2019.
Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm diarieförd 20 november 2019.
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Stockholm diarieförd 8 november
2019.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att ornsorgsnärnnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 180 Dnr 001 05/2016

Mobilitetsstöd

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av de två utvärderingar av mobilitetsstöd
som gjorts under provperioden.

2. Omsorgsnämnden väljer att inte införa mobilitetsstöd som en permanent
insats i Ljusdals kommun.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2017-07-01 har möjligheten att ansöka om mobilitetsstöd funnits i
Ljusdals kommun för de kommuninnevånare som uppfyller kriterierna att
beviljas stödet. Mobilitetsstöd är ett komplement till färdtjänst och
införandet har varit på prov i Ljusdals kommun fram till 2019-07-31.
Färdtjänsthandläggare utreder ansökan och Omsorgsnämnden fattar beslut
om mobilitetsstöd.

Beslutet om prövotid fattades av kommunfullmäktige den 31 oktober 2016.

För att erhålla mobilitetsstöd ska den sökande

1. vara folkbokförd i Ljusdals kommun.

2. ha väsentliga svårigheter vid förflyttning på egen hand och
att resa med allmänna kommunikationer.

3. ha en funktionsnedsättning som är bestående i minst nio år framåt
(kommunen kan begära läkarintyg).

4. vara berättigad till färdtjänst i minst ett år och rest aktivt med
färdtjänst. Med aktivt resande menas resor till en kostnad på minst
två prisbasbelopp i genomsnitt per år.

Under provperioden har två utvärderingar gjorts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Vid den utvärdering som gjordes i februari 2018 hade det inte inkommit
någon ansökan eller förfrågan om mobilitetsstöd. Provperioden för
rnobilitetsstöd förlängdes då från och med 2018-08-01 och ett år framåt.
Vid utvärdering i november 2019 framkommer att det varit två förfrågningar
om mobilitetsstöd till handläggaren men ingen av dem uppfyllde kriterierna
för mobilitetsstöd. Det kriteriet som inte uppfylldes var kriteriet 4.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 29 november 2019.
Protokoll ON 20 19-04-17 § 68.
Lag (2014:132) Mobilitetsstöd diarieförd 2 april 2019.

Yrkanden

Tommy Olsson (C): bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§181 DnrOOlll/2019

Medarbetarundersökning 2018

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Medarbetarundersökningen (MAU) i Ljusdals kommun har genomförts
kommunövergripande vartannat år. Från och med 2020 kommer MAU att
genomföras varje år. Enligt den redovisningspian som finns ska samtliga
arbetsplatser göra analys, riskbedömning och vidta åtgärder utifrån sitt
resultat. Atgärdsplaner ska redovisas till förvaltningschef som i sin tur
sammanställer och redovisar i respektive ledningsgrupp, skyddskommitté
och omsorgsnämnd. Riskbedömning utifrån nio områden i undersökningen
är gjord och redovisad på omsorgsnämnd i augusti 2019.

De åtgärder som är påbörjade under hösten 2019 utifrån de befarade största
riskerna är:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Att regelbundet på alla arbetsplatsträffar, implementera SAM rutinen samt
följa upp de genomförda och beslutade åtgärder som finns.

• Arbetsbelastning

Påbörj at översyn av områden/enheter/team vad gäller bland annat antalet
underställda medarbetare.

Arbete påbörjat med tydligare planering på enheterna.

• Återhämtning

Diskussion om arbetets innehåll och ansvar från förvaltningschef till
medarbetare på enheterna. Tydligare rutiner för planering av arbetet på
respektive enhet.
1 handlingarna redovisas åtgärdsplanen på övergripande förvaltningsnivå
och en åtgärdsplan på enhetsnivå.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 26 november 2019.
Analys och åtgärdsprograrn diariefärd 26 november 2019.
Riskbedömning och handlingspian diarieförd 26 november 2019.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 182 DnrOOlO9/2019

Sjukfrånvaro 2019

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag
utifrån sammanträdets diskussioner gällande sjukfrånvaro.

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsförvaltningen har under flera år arbetat med olika projekt inom
förvaltningen och tillsammans med andra aktörer för att komma till rätta
med sjuktalen inom förvaltningen. En liten minskning av sjuktalen har
redovisats det senaste året och framförallt då de långa sjukskrivningarna.
Idag ser vi att det är korttidsfrånvaro som är störst och vi behöver
tillsammans arbeta för att minska dessa.

Diskussionerna fo••rdes i workshop-format.

Resultatet av diskussionen kommer att sammanställas av omsorgs
förvaltningen och delredovisas på kommande omsorgsnämnd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 5 november 2019.
Sjukfrånvaro kvartal 3 2019 diarieförd 2 december 2019.
Sjukskrivning OF per kvartal 2018-2019 diarieförd 5 november 2019.

Yrkanden

Tommy Olsson (C): bifall till omsorgsförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkancie
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§ 183 Dnr00126/2019

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens
ledning, styrning och uppsikt för att minska
sjukfrånvaron i kommunen

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden har tagit del av revisionsrapporten.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av förtroendevalda revisorer i Ljusdals kommun har PwC
granskat kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt för att minska
sjukfrånvaron i kommunen.

Deras sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har en
tillräcklig och tillfredsställande ledning, styrning och uppsikt för att minska
den totala sjukfrånvaron i kommunen.

Bedömningen baseras på ett antal kontrollfrågor som till exempel mål,
styrdokument, policys, strategier och hur de genomförs, vilka åtgärder som
vidtas och om de är tillräckliga för att minska sjukfrånvaron.

Den metod som använts är intervjuer och granskning av dokument relevanta
för området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 3 december 2019.
Revisionsrapport diarieförd 17 september 2019.
Missiv gällande revisionsrapport diarieförd 17 september 2019.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen har
noterats till protokollet.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 184 Dnr 00133/2019

Hantering av kunder inom hemtjänsten med omfattande
behov

Omsorgsnämnden beslutar

1. Omsorgsnämnden diskuterar tillsammans med omsorgsförvaltningen hur
verksamheterna ska möta de framtida omsorgsbehoven.

2. Beslutar att omsorgsförvaltningen ska presentera förslag på hur
verksamheterna ska möta de framtida behoven på en kommande
ärendeberedning.

Sammanfattning av ärendet

1 det framtida arbetet med de strukturella förändringarna inom
äldreomsorgen behöver förvaltningen arbeta för att möta mer omfattande
behov. Det handlar inte bara om att möta större behov hos kunder utan även
hur vi kan arbeta smartare och effektivare med också färre anställda. Det kan
vara allt från utbildningsinsatser inom rehabiliterande arbetssätt till hur olika
professioner samverkar för att personer med stora behov kan bo kvar i
ordinärt boende så långt det är möjligt. 1 de strukturella förändringarna ingår
även att titta på möjligheter att med teknikens hjälp förändra arbetssätt och
behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 6 november 2019.

Yrkanden

Läszlö Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningen presenterar förslag
på hur verksamheterna ska möta de framtida behoven på en kommande
ärendeberedning.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande om
förslag till de framtida behoven. Ordförande finner att omsorgsnämnden
bifaller detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering, Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 185 Dnr 001 39/2019

Remiss gällande riktlinje speifria arbetsplatser

Omsorgsnämnden beslutar

1. Uppdrar åt förvaltningen att formulera ett remissvar.

2. Remissvaret ska beslutas på nämndssammanträdet den 15 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommuristyrelsens arbetsutskott skickade ut en remiss gällande den riktlinje
spelfria arbetsplatser som den beslutade 12 november 2019. Remissen kom
omsorgsnämnden tillhanda den 19 november 2019. Remissvar ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 26 november 2019.
Protokoll KSAU 2019-11-12.
Remiss riktlinje spelfria arbetsplatser diarieförd 19 november 2019.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till omsorgs
förvaltningens förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller dessa.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§186 DnrOOl3l/2019

Omsorgsnämndens mål 2020

Omsorgsnämnden beslutar

1. Fastställer omsorgsnämndens mål för 2020.

2. Omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram lämpliga indikatorer.

Sammanfattning av ärendet

Genomgång av omsorgsnämndens mål 2016-2018.
Genomgång av ordförandes förslag till mål för 2020.

Fastställande av mål enligt följande:

• Antalet elever som går på vård och omsorgsprogrammet ska öka,
även andra utbildningar som är relevanta för stöd och omsorg.

• Utifrån kommunens förutsättningar och individens valfrihet ska
kommunen erbjuda ett anpassat och flexibelt boende.

• Utbud, tillgänglighet och mångfald inom kultur och fritid för
omsorgsnämndens alla kunder ska öka.

• Andelen nöjda och trygga kunder inom omsorgsnämndens
verksamhetsområden ska öka.

Omsorgsnämndens verksamheter ska rekrytera medarbetare, behålla
medarbetare samt minska sjukfrånvaro för medarbetare.

• Omsorgsnämndens alla verksamheter ska bedriva ett strukturerat
miljöarbete med utgångspunkt från Agenda 2030.

Klimatbelastningen från verksamheternas transporter ska minska.

Mängden miljö, klimat och hälsoskadliga ämnen som verksamheten
kommer i kontakt med ska minska.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



LJUSDALSKOMMUN Sida
PROTOKOLL 20(29)

Omsorgsnämnden
2019-12-11

• Ökad mångfald bland omsorgsnämndens anställda. Andelen män
inom vård och omsorg ska öka.

Verksamheterna ska stödja de processer som underlättar eventuella
språkproblem.

Beslutsunderlag

Tjänstesksivelse 9 december 2019.
Ordförandes förslag mål 2020 diarieförd 3 december 2019.
Omsorgsnämndens mål 2016-2018 diarieförd 30 oktober 2019.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslagen till omsorgsnämndens mål under proposition
och finner att omsorgsnämnden bifaller dessa.

Beslutsexpediering
Förvaltningschefen för verkställande
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 187 Dnr00093/2019

Taxor för äldreomsorgen

Omsorgsnämnden beslutar

1. Uppdra till omsorgsförvaltningen att göra en översyn av taxorna inom
äldreomsorgen och återkomma med förslag till förändringar.

Sammanfattning av arendet

Omsorgsnämnden har under hösten tagit fram ett förslag till förändring av
måltidsabonnemang och matdistribution. Det har utmynnat i ett förslag som
går vidare till kommunfullmäktige, för beslut om ändring av avgift.

Förvaltningen ser ett behov av fortsatt översyn av äldreomsorgens taxor där
bland annat avgift för trygghetstelefon ses över.

Beslutsunderlag

Tj änsteskrivelse 28 november 2019.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till förvaltningens
förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Förvaltningschefen för verkställande
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 188 Dnr 00038/2019

Protokoll för kännedom 2019

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Till omsorgsnämndens sammanträde den 15 december 2019 finns följande
protokoll för kännedom:

Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-04 § 123 Delårsrapport 2019
Beslut: 1. Delårsrapporten godkänns.

Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-04 § 143 Avsägelse från
Charlotte Michaelsen (SD) gällande uppdragen som ledamot i kommun-
fullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden samt som ersättare i
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämndens arbetsutskott. Beslut: 1. Charlotte Michaelsen (SD) beviljas
entledigande från sina uppdrag. 6. Karin Wallin Hedman (SD) väljs till ny
ersättare i omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2019.
Protokoll Kommunstyrelsen § 123 2019-1 1-04 Delårsrapport.
Protokoll Kommunstyrelsen § 143 20 19-1 1-04 Avsägelse Charlotte
Michaelsen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

LH l
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Omsorgsnämnden
2019-12-11

§ 189 Dnr00039/2019

Ärenden för kännedom 2019

Omsor2snämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Nu närmar sig den 1 januari 2020 där barnkonventionen från 1989 efter 30 år
blir svensk lag. Alla tillämpningar är inte klara och någon rättspraxis har av
naturliga skäl kunnat utvecklas. Klart är dock att barnperspektivet blir
tydligare. Det har i kölvattnet av den nya lagen skapats ett stort antal mer
eller mindre bra utbildningar om barnkonventionen.

Vill du lära dig mer om vad barnkonventionens 54 artiklar ochleller
tilläggsprotokoll innebär finns det några källor ger bra och tillförlitlig
information.

SKL (Sveriges kommuner och landsting har samlat information om
utbildningar och barnets rättigheter på ett ställe:

netsra[tigheter/utbi1dningarharnctsrattiheter.8995.htrn1

Barnombudsmannens webbutbildning är bra uppbyggd och finns på följande
länk: https://www.harnomhudsinannen.se/harnra(t—i—
praktiken/webbu 1 bil dn in tI

UNICEF Sverige har bra information om de tre tilläggsprotokollen till
barnkonventionen. De två första från 2000 handlar om barn i väpnade
konflikter (här definieras barnsoldater som personer under 15 år) samt om
handel med barn. Det tredje som är senare handlar om barns klagorätt.
Sverige har bara ratificerat (det vill säga fo bundit sig att följa) de två första.
Ratificeringsprocessen går till på följande sätt: först godkänner riksdagen en
internationell överenskommelse och sedan skriver regeringen under det. Då
först är det giltigt och landet ska följa det. När ratificering är gjord följer
internationella samfund — till exempel i detta fall FN — upp hur det
ratificerande landet uppfyller det avtal de har godkänt och sagt att de ska
följa: 1ttps://unice1.se/hurnkon\’entionen/ti1Iagsprotokol1

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2019.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
12-11

§ 190 Dnr00034/2019

Ledamöternas övriga frågor 2019

Omsorgsnämnden beslutar

1. Har diskuterat önskan om att omsorgsnämnden får ta del av digitala
nyheter.

Sammanfattning av ärendet

Vi diskuterar Marie-Louise Hellström (LB) önskan om att omsorgsnämnden
får ta del av digitala nyheter som kommer till omsorgsnämndens diarium.

Beslutsexpediering

Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
2019-12--il

§ 191 DnrOO2Ol/2017

Självstyrande enheter

Ornsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet.

2. Beslutar att omsorgsförvaltningen presenterar förslag till fortsatt arbete
med självstyrande grupper på en kommande ärendeberedning.

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden har under ett antal år arbetat för att enheter inom
omsorgsförvaltningen ska ges möjlighet att arbeta på ett sådant sätt att man
känner en större delaktighet och möjlighet att påverka på olika sätt i sitt
arbete. Inom Stöd- och omsorg har Hantverkargården diskuterat detta på
olika vis tillsammans med bland annat omsorgsnämnden ordförande.

Enhetschef för Hantverkargården Elizabeth Kisch Juvall med personal
besöker omsorgsnämnden för att beskriva, sitt arbete på Hantverkargården
och hur de arbetar med självstyre.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 27 november 2019.

Yrkanden

Lszl6 Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningen presenterar förslag
till fortsatt arbete med självstyrande grupper på en kommande ärende
beredning.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande
gällande fortsatt arbete med självstyrande grupper och finner att nämnden
bifaller detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering, Akt

Jiisterandes signatur Utclragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
2019-12-11

§ 192 Dnr00005/2019

Sammanställning av omsorgsnämndens uppdrag till
förvaltningen 201 9-2022

Omsorgsnämnden beslutar

1. Informationen har noterats till protokollet.

2. Beslutar att omsorgsförvaltningen presenterar sin utredning gällande
dagverksamhet för äldre på en kommande ärendeberedning.

Sammanfattning av ärendet

Två gånger per år redovisas för Omsorgsnämnden sammanställning av
omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 20 19-2022. Till grund för
sammanställningen i oktober 2019 ligger en genomgång av protokoll och
beslut från Omsorgsnämnden till och med nämndsammanträdet den 18
september 2019.

Ärenden markerade med grönt är klara och kan tas bort från listan efter en
redovisning för Omsorgsnämnden. Färgen orange innebär att ärendet pågår
och rött att inget har hänt sedan beslutet togs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 11 oktober 2019.
Sammanställning av omsorgsnämndens förslag till förvaltningen 2019-2022
diarieförd 11 oktober 2019.

Yrkanden

L.szl6 Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsförvaltningen presenterar sin
utredning gällande dagverksamhet för äldre på en kommande ärende
beredning.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att omsorgsnämnden bifaller detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande
presentation gällande utredning och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


