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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-10-02 kl 09.00 – 12.00 
Beslutande  

Anne Sörqvist (c), ordförande 
Anelia Dotcheva  (c) 
Gunnar Dahlstrand (c) 
Terttu Magnusson (c) 
Ewa Arvidsson (s), vice ordförande 
Cecilia Gustafsson (s) 
Anders Hedin (s) 
Bertil Fryklind (c) ersättare för Inger Herfindal 
Tina Carlsson (v) ersättare för Ulla Berne 

Övriga deltagande  
Karin Lindwall (s) ersättare 
Anette Andersson (s) ersättare 
Gunilla Bexelius förvaltningschef 
 

Utses att justera Ewa Arvidsson 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2008-10-08  
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 115 -116 

Gunilla Bexelius  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 115 - 116 
Sammanträdesdatum 2008-10-02 
Datum för 
anslags uppsättande 2008-10-09 

Datum för 
anslags nedtagande 2008-10-30 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift 
…Gunilla Bexelius…………………………………………………. 
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Von § 115 
AU § 115 
 
BUDGET  2009 
 
Budgetberedningen har beslutat om ny budgetram 2009 för vård- och 
omsorgsnämnden på 250 252 tkr och samtidigt uppdragit nämnden att 
inkomma med 
• Förslag på anpassning av verksamheten i enlighet med ramen 
• Beskriva vilka konsekvenser för verksamheten dessa anpassningar medför 

samt 
• Att anpassningarna måste vara varaktiga, inte enbart gälla 2009. 

Inga ospecificerade anpassningar godtas 
 

Förvaltningschefen presenterar tjänsteskrivelse som beskriver 
kostnadsfördelningen inom vård- och omsorg 
 
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
 
Arbetsutkottet föreslår vård- och omsorgsnämnden att 1 650 tkr tas ur 
äldreomsorgens konton samt ger förvaltningschefen i uppdrag att beskriva 
konsekvenserna av detta. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
 _______________ 
 
 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 

 
Budgetramen för vård- och omsorgsnämnden minskas med 1 650 tkr 
genom  att 12 platser inom äldreomsorgen läggs ner under åren 2009 – 2010. 
Nedläggningen skall vara avslutad senast 1 januari 2011. 
 
Under samma period utvecklas demensvården genom konvertering av 
befintliga särskilda boendeplatser. De merkostnader som uppstår förväntas 
rymmas inom återstående ram.  
 
____________ 
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Von § 116 
 
RAPPORTER OCH MEDDELANDEN 
 
Ordf Anne Sörqvist bjuder in till en dialogdag om äldreomsorgen den 
20 okt 2008. Förmiddagen riktas till politiker, intressegrupper med flera 
På kvällen bjuds allmänheten in genom annons i dagspressen 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen 
bjuder in till dialogmöte om Barn- och ungdomars situation i Åmål den  
6 nov 2008 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 


