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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anders Lund (M), Ordförande 
Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande 
Annette Rydell (S), 2:e vice ordförande 
Rickard Evaldsson (M) 
Carina Aulin (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 
Mohammed Teeti (V) 
Agnetha Wildros (S)   
Christer Åkesson (S)  

Tjänstgörande ersättare Christer Hallberg (S) tjänstgör för Börje Johansson (S) 
Kristina Valtersson (C) tjänstgör för Johannes Chen (M) 
Marianne Thorell (L) tjänstgör för Kerstin Johansson (L)  

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Maria Appelskog, förvaltningschef 
Maria Sevestedt, verksamhetschef 
Karl Palm, verksamhetschef 
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
Pernilla Haraldsson, IKT samordnare 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 

Övriga  
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§ 91 Dnr 2021-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 92 Dnr 2021-000003 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Annette Rydell (S) att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker digitalt måndagen den 

2021-06-07 kl. 16.00. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 93 Dnr 2021-000130 041 

Förslag till budget 2022 

Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog, ekonom Jane 

Wennerdahl Nilsson och verksamhetscheferna Maria Sevestedt, Anna-Karin 

Åkesson och Karl Palm finns med och informerar och svarar på frågor. 

 

Sammanfattning  

Inför 2022 har kommunfullmäktige gett nämnderna i uppdrag att sänka 

kommunens totala kostnad med 40 mnkr. Dessa 40 mnkr har fördelats 

mellan nämnderna efter storleksordning, Vård- och omsorgsnämndens del är 

11 mnkr.  

Förvaltningen bedriver lagstadgad verksamhet dygnet runt, 365 dagar per år. 

Det är även värt att påpeka att förvaltningen sedan 2019 sänkt sina kostnader 

med 25 mnkr, i och med det finns inte många åtgärder kvar att vidta för att 

sänka kostnaderna ytterligare.  Förvaltningens bedömning är att det inte är 

lämpligt att sänka tätheten på vård- och omsorgsboende ytterligare en gång.  

Förvaltningen har även sett över de ej lagstadgade funktionerna, vilka är få, 

då stora delar av dessa avvecklades redan inför budget 2021. Det 

förvaltningen föreslår är en avveckling av de fem aktivitetssamordnarna.  

I arbetet med internbudget 2021, äskade nämnden om ytterligare 14 mnkr. 

Detta äskande avslogs med motiveringen att det skulle komma generella 

statliga medel som kunde täcka äskandet. I arbetet med internbudget 2022 

kommer nämnden äska igen om 14 mnkr, men troligen kommer statliga 

medel att tillskjutas även 2022. 

 

Bedömning 

Nämnden behöver besluta om hur en kostnadssänkning på 11 mnkr skall ske. 

Förvaltningens bedömning är att det inte går att sänka tätheten ytterligare en 

gång på vård- och omsorgsboende.  

Förvaltningen bedömer även att nämnden behöver äska medel för att 

finansiera volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna, vilka är en ej 

påverkbar kostnad. 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 

vidare på ett budgetförslag och presentera det vid nämndens sammanträde i 

juni. 
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Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agnetha Wildros (S), 

Annette Rydell (S), Carina Aulin (SD), Christer Hallberg (S), Kristina 

Valtersson (C) och Christer Åkesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 

vidare på ett budgetförslag och presentera det vid nämndens sammanträde i 

juni. 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 94 Dnr 2021-000105 370 

Program för klimat och energi 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders Lund (M) lägger fram följande förslag till remissvar: 

Vård- och omsorgsnämnden ser inte elbilar som ett alternativ i verksamheten 

då infrastrukturen inte är utbyggd. Hindret är ladd-stolpar och ladd-

stolparnas kapacitet. Då förvaltningens bilar rullar dygnet runt, går det ej att 

ladda dessa på natten, bilarna behöver kunna snabbladdas under tex en 

lunchrast.  Majoriteten av bilparken är placerad på Sörbycenters parkering, 

det innebär att det skulle krävas en omfattande utbyggnad av ladd-stolpar 

koncentrerat till den platsen. 

Möjlighet finns att gå över till HVO100 men då behövs det tillskott för 

utökade driftkostnader.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås ställa sig bakom ovan lagda remissvar.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom ovan lagda remissvar.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 95 Dnr 2021-000008 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Inga övriga frågor togs upp under sammanträdet.      

________________ 

Exp: Akten 

 


