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Sammanträdesdatum 2012-07-12

Instans

Socialutskottet

Plats och tid

Socialkontorets sammanträdesrum, kl 9.00- I 1.00

Beslutande

Björn Jonasson (KD) ordforande
Birgitta Olsson-Johansson (S)
Geert Geelmuyden (FP)
Margaretha Schneider Persson (M)

Övriga deltagande

Bengt Andersson, socialchef

Utses att justera

B

Justeringens
plats och tid

Socialkontoret 20 12-0'7 - I 3

irgitta Olsson-Johansson

Underskrifter
Socialchef

-HM; lÅr,[n*

Ordfiirande

Justerande

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkiinnagivits genom anslag.
Instans

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2012-07-12

Datum då anslaget sätts upp

2012-07-16

Förvaringsplats ftir protokollet

Socialkontoret, Gnosjö

Underskrift

Åsa Wallesjö

Justerare

Paragrafer
Datum då anslaget tas

ner
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2012-08-06

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2012-07

-12

Anbudsförfarande

Instans
Socialutskottet

Paragraf l)nr
I 15
2012-00128

- tjänst som Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Sid
2(2)

(MAS)

Tiänsten som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Gnosjö kommun har varit ledigforklarad
och utannonserad vid wå tillfiillen sedan hösten 2011, utan att diinsten har kunna tillsättas med
l?implig sökande.
Rekryteringssvårigheterna beror bland annat på att tjiinsten är en deltidstjänst och måste kombineras
med annat lämpligt arbete for aff ft till heltidsarbete. MAS-tjänsten är också till sin natur inte helt
enkel att koppla ihop med andra arbetsuppgifter.
För att kunna säkerstiilla Hälso-och sjukvårdslagens lagens krav på MAS-funktionen har kommunen
valt att lösa den uppkomna situationen via tjänsteköp av MAS-funktionen av Humaniqa AB,
Marita Josefsson, Bankeryd, fram till och med 2009-09-30.

Inköpskontoret i Gislaved har på kommunens uppdrag utarbetat forslag till anbudsinbjudan
gällande MAs-funktionen via en sk. fiirenklad upphandlingsform enligt LOU under perioden
2012-10-01 -2013-09-30, med möjlighet till ett års ftrlåingning.

Socialutskottet beslutar
att via anbudsinbjudan enligt lag (2007: 109 1) om offentlig upphandling, LOU, söka medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS), halvtidstjänst, till Gnosjö kommun under perioden 2012-10-01
2013-09-30, med möjlighet till ett års ftrlängning.

-

Expedieras

till:

Akten

turt"rurr;7ö-{18-

Utdragsbestyrkande

I

