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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-02-06 kl 08.00-10.30 
Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf 

Torbjörn Kock (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) 
Gunnar Dahlstrand (c) 
Bertil Fryklind (c) ersättare för Terttu Martinsson (c) 
Rose-Marie Wickman-Kyrk (kd) ersättare för Inger Herfindal (kd) 
Ewa Arvidsson (s) 
Cecilia Gustafsson (s) 
Anders Hedin (s) 
Barbro Spjuth (m) 

Övriga deltagande Jan- Eric Thorin (fp) 
Ulrika Kvamme (s) 
Karin Lindwall (s) 
Anette Andersson (s) 
Tina Carlson (v) 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Ewa Arvidsson 
Justeringens  
plats och tid vård- och omsorgskansliet 2009-02-06 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 9 - 11 

Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 9 - 11 
Sammanträdesdatum 2009-02-06 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-02-09 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-03-02 

Förvaringsplats 
för protokollet 

vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 9 Dnr 006/2009 
 
Överklagat beslut: 
Neddragning av platser i äldreomsorgen 
 
Kurt Halvarsson m fl boende i Åmåls kommun har överklagat vård- och 
omsorgsnämndens beslut 2008-12-18, Von § 142, att verksamheten vid de 
båda Sörgårdarna avvecklas för att vara helt avslutad den 31 december 2010. 
 
Länsrätten som skall laglighetspröva ärendet enligt kommunallagen anmodar 
vård- och omsorgsnämnden att svara i målet. 
 
Vård- och omsorgsnämnden diskuterar förslag till svarsskrivelse och enas om 
svar till tingsrätten i enlighet med bilaga till protokollet. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreliggande förslag till svarskrivelse 
utgör nämndens svar till Länsrätten i målet. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 
________
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Von § 10 Dnr 006/2009 
 
Avveckling av platser i äldreomsorgen samt uppbyggnad av den framtida 
demensvården  
 
Kommunfullmäktige behandlade 2008-06-18 KF § 122 ärendet förslag till 
nedläggning av äldreboende. Kommunfullmäktiges beslut blev att åter-
remittera ärendet till vård- och omsorgsnämnden med uppdraget att senast 
under september månad ta fram ett underlag med förslag på hur den framtida 
demensvården i Åmåls kommun ska utformas. Kommunfullmäktige beslutade 
vidare att ärendet skall behandlas i budgetberedningen innan ställnings-
tagande i fullmäktige.  
 
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2008-10-02 behandlas budget-
underlaget för 2009 med en minskad budgetram på 1 650 tkr. 
Nämnden beslutar att 12 platser inom äldreomsorgen läggs ner under åren 
2009 - 2010 för att komma inom given budgetram. 
Samtidigt presenteras begärd utredning för den framtida demensvården och de 
handlingarna ingår i det underlag som sändes vidare till budgetberedningen. 
 
I budgetberedningen och i kommunstyrelsen fastställes vård- och omsorgs-
nämndens underlag utan närmare precision om var de 12 platserna skall dras 
ner och utan kommentar om den bilagda demensutredningen. 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2009-02-04 föreligger. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att     de 12 platserna på Sörgårdarna läggs ner och avvecklas senast  
         2010-12-31 
 
att      bifogat underlag för uppbyggnad av den framtida demensvården  
          godkännes som svar på fullmäktiges begäran 2008-06-18. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 
________ 
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Von § 11 
 

Utbildning för nämndens ledamöter och ersättare  
 
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare diskuterat att ha utbildningsdagar 
den 11 – 12 mars. Ordföranden föreslår nu att nämnden under våren har en 
dag för diskussioner om framtida verksamhet utifrån ett strategiskt perspektiv. 
Passande datum för denna dag diskuteras. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämndens diskussionsdag skall vara 
den 2 april.  
________ 
 
 


