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Har du frågor kring handlingarna meddela Ulla Britt Hånell
tfn: 0652 – 36 233 eller e-post: ulla.hanell@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Åke Bertils (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Charlotte Klötz (FP).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning
Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Verksamhetscheferna informerar
Socialchef David Lindqvist och vård- och omsorgschef Malin Ruthström
informerar:

ÄRENDE 4
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Budget 2014, åtgärdsförslag
Ärendet tidigare behandlat vid utskottet 2014-06-09 § 55 och
2014-08-20 § 63.
Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsen (KS) 2014-06-12
§ 165 med beslut att uppdra till omsorgsutskottet att utreda möjligheten
till kostnadsbesparingar inom kärnverksamheten samt beslut från KS
2014-08-14 § 198 att uppdra till verksamheterna att fortsätta arbetet
med att minska kostnaderna för 2014 års verksamheter samt
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder för att
rymmas inom 2014 års budgetram.

(Uppdrag till utskotten att, efter budgetberedningens sammanträde
2014-08-21, lämna förslag till åtgärder, inför budgetberedningens
sammanträde 17 september).
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ÄRENDE 5
Budget 2015 + verksamhetsmål 2015
Föreligger protokollsutdrag från ledningsutskottet 2014-06-11 § 128
med beslut att uppdra till politiken att vid ledningsutskottets
sammanträde 21 augusti 2014 presentera en sammanställning av
önskemål för kommunstyrelsens verksamheter samt uppdraget att
bereda förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter 2015.
(Uppdrag från budgetberedningen 2014-08-21.
Budgetberedningens nästa sammanträde 17 september).

ÄRENDE 6
Rapporter/informationer
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen (KS) 2014-08-14 § 198:
Uppföljning av verksamheternas åtgärder i budget 2014.
BESLUT: Uppdra till verksamheterna att fortsätta arbetet med
att minska kostnaderna för 2014 års verksamheter samt
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder för att
rymmas inom 2014 års budgetram.
2. Från Folkhälsomyndigheten 2014-08-27:
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor,
förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

ÄRENDE 7
Delgivningar

ÄRENDE 8
Information och övriga ärenden
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

