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 Utdragsbestyrkande 

  

 

  
Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-08-20 kl 08.00-12.00 
Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande 

Anelia Dotcheva (C) 
Gunnar Dahlstrand (C) 
Terttu Martinsson (C) 
Bertil Fryklind (C) ersättare för Inger Herfindal (KD) 
Ewa Arvidsson (S) 
Cecilia Gustafsson (S) 
Anette Andersson (S) ersättare för Anders Hedin (S) 
Barbro Spjuth (M) 

Övriga deltagande Torbjörn Kock (C) ersättare 
Jan-Eric Thorin, (FP) ersättare 
Karin Lindwall (S) ersättare 
Gunilla Bexelius, förvaltningschef 
Marianne Jadehill, förvaltningschef 
Kerstin Nilsson, sekreterare 

Utses att justera Ewa Arvidsson 
Justeringens  
plats och tid Vård- och omsorgskansliet 2009-08-27 
Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 77 - 82 

Kerstin Nilsson  

Ordförande 
  

Anne Sörqvist 

Justerande 
 

Ewa Arvidsson 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Vård- och omsorgsnämnden, §§ 77 - 82 
Sammanträdesdatum 2009-08-20 
Datum för 
anslags uppsättande 2009-08-28 

Datum för 
anslags nedtagande 2009-09-19 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Vård- och omsorgskansliet 

Underskrift ……………………………………………………. 
Kerstin Nilsson 
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Von § 77 
 
Ny förvaltningschef 
 
Ordföranden hälsar Marianne Jadehill välkommen till Åmål och till vård- och 
omsorgsförvaltningen såsom ny förvaltningschef . 
Marianne presenterar sig för nämnden. 
________ 
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Von § 78 Dnr Von2009/99 
 
Budget år 2010 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela vård- och omsorgsnämnden en 
budgetram för 2010 på 252 563 000 kr.  
 
Föreligger förvaltningens budgetmaterial som visar ett behov av 256 732 090 
kr för att klara verksamheten efter i materialet beskrivna justeringar.  
 
Samråd om budgetförslaget har skett  i förvaltningens CESAM-grupp den 17 
augusti 2009. 
 
Information om budgetunderlaget har lämnats till Kommunala Pensionärs-
rådet den 13 augusti 2009. 
 
Ordförande Anne Sörqvist (C) konstaterar att i budgetmaterialet fattas drygt  
4 miljoner kr. (Se bilaga) 
 
Yrkanden 
Anne Sörqvist (C) föreslår nämnden besluta 
- att lämna föreliggande förslag till budgetberedningen 
- att uppdra åt förvaltningen att utreda hur och när ett tillskapande av 
trygghetsboende skulle kunna genomföras och med vilken kostnadseffekt 
- att föreslå budgetberedningen att medel tillförs nämnden för att öka ramen 
till att omfatta de 4 169 090 som är ofinansierade i nämndens förslag till 
budget 2010 
 
Ajournering begärs av Ewa Arvidsson (S). 
Ajournering sker mellan kl 10.20 – 10.40 för överläggningar i partigrupperna. 
 
Ewa Arvidsson (s) föreslår att ytterligare en att-sats tillförs nämndens budget-
förslag. Nämligen att de ökade kostnaderna för försörjningsstödet är en 
kommunövergripande angelägenhet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen.  
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Anne Sörqvists förslag. 
 
Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande 
propositionsordning. 
Ja-röst för bifall till Ewa Arvidssons förslag. 
Nej-röst för bifall till Anne Sörqvists förslag. 
 
 
    Forts. 
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Von § 78, forts 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 nej-röster för Anne Sörqvists yrkande mot 4 ja-röster för Ewa 
Arvidssons yrkande beslutar vård- och omsorgsnämnden i enlighet med Anne 
Sörqvists yrkande: 
Anne Sörqvist nej-röst 
Anelia Dotcheva nej-röst 
Gunnar Dahlstrand nej-röst 
Terttu Martinsson nej-röst 
Bertil Fryklind nej-röst 
Ewa Arvidsson ja-röst 
Cecilia Gustafsson ja-röst 
Anette Andersson ja-röst 
Barbro Spjuth ja-röst 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
- att lämna föreliggande budgetförslag till budgetberedningen 
 
- att uppdra åt förvaltningen att utreda hur och när ett tillskapande av 
trygghetsboende skulle kunna genomföras och med vilken kostnadseffekt 
 
- att föreslå budgetberedningen att medel tillförs nämnden för att öka ramen 
till att omfatta de 4 169 090 som är ofinansierade i nämndens förslag till 
budget 2010. 
 
 
Protokollsanteckning 
Ewa Arvidsson anmäler följande protokollsanteckning till beslutet (se bilaga) 
 
Protokollsanteckning från (S)-gruppen i vård- och omsorgsnämnden angående 
förslag till budget för år 2010. 
Vi anser från (S)-gruppen att de ökade kostnaderna för försörjningsstödet är 
en kommunövergripande angelägenhet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Budgetberedningen 
 
________ 
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Von § 79 Dnr Von 2009/100 
 
Verksamhetsplan för år 2010 
 
Förvaltningschefen presenterar förslag till verksamhetsplan för 2010. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Verksamhetsplanen överlämnas till budgetberedningen. 
 
Vidare beslutas att nämnden i samband med decembersammanträdet har en 
genomgång av de strategiska målen för vård- och omsorgsverksamheten. 
 
________ 
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Von § 80 Dnr Von 2009/77 
 
Revisionsrapport avseende granskning av färdtjänsten 
 
Föreligger revisionsrapport avseende granskning av färdtjänsten i Åmåls 
kommun. Granskningen är gjord av revisionsföretaget Deloitte. 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn 
av regelverket för färdtjänstresor samt särskilt utreda följande tre frågor: 
- rabatterade sjukresor 
- s k bomresor 
- nattresor 
________ 
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Von § 81 
 
Rapporter och meddelanden 
 
För nämndens kännedom föreligger 

  -  delegeringsbeslut enligt alkohollagen juni 2009  
  -  ärendestatistik konsumentrådgivningen t o m juni 2009  
  -  vård och omsorgs synpunktshantering 2:a kvartalet 2009  
  -  anmälan av Lex Maria ärende, händelse 2009-06-28  
  -  anmälan av Lex Maria ärende, händelse 2009-05-08  
  -  beslut av Socialstyrelsen i Lex Maria ärende, diarienr 120/2008 
                                           -   ordförandens sammanställning över inkomna kallelser, inbjudningar. 
                                           ________                                               
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  Von § 82 
 
  Tack! 
 
  Gunilla Bexelius, som vid kommande månadsskifte går i pension, tackar  
  nämnden för det mycket goda samarbetsklimat som rått och för alla de 
  inspirerande och intressanta uppdrag som hon fått förtroendet att utföra 
  för nämndens och förvaltningens vägnar. 
 
  Ordföranden tackar Gunilla för det sätt på vilket hon lett förvaltningen med
  hög ambitionsnivå och den ständiga viljan att utveckla vård- och omsorgs- 
  verksamheten. 
 
  ________                                 
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