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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 

Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande 

Birgit Karlsson (MP) 

Cecilia Gustafsson (S) 

Christina Wallin (V) 

Rolf Lindström (S) 

Barbro Spjuth (M) 

Kurt Svensson (C) ersätter Anelia Dotcheva (C) 

Håkan Sandberg (FP)  

Inger Herfindal (KD) 

 

Övriga deltagande Göran Ekman (S) ersättare 

Eivor Leander (FP) ersättare 

Gunnar Erlandsson, förvaltningschef  

Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef 

Maria Kumm, nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Larsson, controller § 213-214 

Berith Sletten, avdelningschef IFO § 223 

Catrin Eriksson, förvaltningschef § 223 

Anna-Karin Lindblom, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 215-216 

Maria Svahn, demenssjuksköterska § 222 

Maria Kumm, nämndsekreterare 

 

  

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1-9 
Maria Kumm  

Ordförande 
  

Ewa Arvidsson 

Justerande 
 

Birgit Karlsson 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Vård- och omsorgsnämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-01-07 

Datum för 

anslags uppsättande 2015-01- 
Datum för 

anslags nedtagande 2015-01- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Maria Kumm 
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VON § 1 

 

Fastställande av föredragningslista 

 

Dagens föredragningslista fastställs. 

_____________________
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VON §  2   

 

Välkommen till ny mandatperiod 

 

Ordföranden hälsar alla välkomna till den nya mandatperioden. Ledamöter och ersättare samt 

tjänstemän presenterar sig. 

 

_________________ 
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VON § 3 

 

Sekretesslagen och tystnadsplikten 
 

Nämndsekreterare Maria Kumm informerar om offentlighets- och sekretesslagens 26 kapitel, § 1, som 

behandlar socialtjänst och därmed jämställd verksamhet.  

 

Avtal om tystnadsplikt undertecknas av samtliga närvarande ledamöter och ersättare. 

____________________ 
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VON § 4 
 

Val av arbetsutskott 

 

Enligt vård- och omsorgsnämndens reglemente ska ett arbetsutskott bestående av tre ordinarie 

ledamöter och tre ersättare utses. 

 

Förslag läggs om att som ordinarie ledamöter ska väljas Ewa Arvidsson (S), Birgit Karlsson (MP) och 

Barbro Spjuth (M). Som ersättare läggs förslag om att Cecilia Gustafsson (S), Rolf Lindström (S) och 

Anelia Dotcheva (C) ska väljas. 

 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att vård- och omsorgsnämnden har beslutat 

enligt detta. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Som ordinarie ledamöter i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses Ewa Arvidsson (S), Birgit 

Karlsson (MP) och Barbro Spjuth (M). 

 

Som ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses Cecilia Gustafsson (S), Rolf 

Lindström (S) och Anelia Dotcheva (C). 

 

 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Ann-Britt Thorsell 
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VON § 5 
 

Val till styrelsen för Hela Människan/RIA 

 

En ordinarie ledamot ska för varje ny mandatperiod väljas in i styrelsen för Hela Människan/RIA. 

 

Förslag läggs att som ordinarie ledamot till styrelsen för Hela Människan/RIA för tiden 2014-2017 

välja Cecilia Gustafsson (S) med Inger Herfindal (KD) som ersättare. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att välja Cecilia Gustafsson (S) med Inger Herfindal (KD) som 

ersättare i styrelsen för Hela Människan/RIA. 

 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Hela Människan/RIA
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VON § 6 
 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsordning 

 

Dokumentet Fullmäktiges arbetsordning/ nämndernas reglementen, antagen den 29 februari 2012 

(KF §26) behandlas. 

 

Ordning vid inkallande 

 

För allians för Åmål 

 

Är ledamot frånvarande ersätts denna i första hand av ersättare från Centerpartiet, i andra hand av 

ersättare från eget parti och i tredje hand träder ersättare in i den ordning de är valda.  

 

Ewa Arvidsson (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslagen arbetsordning ska 

gälla för mandatperioden 2014-2018. 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslagen arbetsordning ska gälla för mandatperioden 2014-

2018. 

 

Ordning vid inkallande 

 

För allians för Åmål 

 

Är ledamot frånvarande ersätts denna i första hand av ersättare från Centerpartiet, i andra hand av 

ersättare från eget parti och i tredje hand träder ersättare in i den ordning de är valda.  

 

_____________________ 
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VON § 7  VON 2014/166 

 

Attestpliktiga år 2015 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2015 från förvaltningschef Gunnar Erlandsson. 

2. Lista inkommen den 5 januari 2015 över attestpliktiga i vård- och omsorgsnämndens 

verksamhet. 

 

Förvaltningschef Gunnar Erlandsson informerar om förvaltningens nya attestregister per den 1 januari 

2015. 

 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

_____________________ 

 

Beslut skickas till: 

 

Ekonomienheten 

Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
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VON § 8 
 

Information sammanträdesdagar 2015 

 

Ewa Arvidsson (S) informerar om sammanträdesdatumen för vård- och omsorgsnämndens möten och 

arbetsutskott under 2015 som beslutades på vård- och omsorgsnämndens möte den 20 november 

2014, § 193. 

___________________ 

 

Vård- och omsorgsnämndens behandling 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

_____________________ 
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VON § 9   
 

Information/meddelanden 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om kommande utbildningar för nämndens ledamöter. 

Kanslienheten har kallat berörda till en utbildning den 20-21 januari. Det planeras för 

utbildning samt studiebesök i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter, mer 

information kommer. 

 

 Det pågår för närvarande ett arbete med att revidera delegationsordningen inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet. Den reviderade delegationsordningen behandlas på vård- och 

omsorgsnämndens möte den 29 januari 2015. 

 

 Ewa Arvidsson (S) informerar om rutinen kring kursinbjudningar, seminarier med mera som 

kommer till vård- och omsorgsnämndens ledamöter. Alla inbjudningar ska först behandlas av 

ordföranden på beredningen.  


