MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2019-04-10

§33

Strategisk plan och budget 2020-2022 vård- och omsorgsnämnden (VON
2019/100)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner underlag för beredning av strategisk plan och budget
2020-2022 för överlämnande till kommunstyrelsen.

Deltar inte i beslutet
Per Gunnar Lindahl (M), Louise Carlsson (M), Bertil Jonsson (M) och Chatarina Caesar (L)
deltar inte i beslutet, se nedanstående protokollsanteckning.
Josefine Nordström (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Per Gunnar Lindahl (M) överlämnar moderaternas och liberalernas protokollsanteckning med
följande lydelse "Vi har tagit del av informationen men deltar inte i beslutet då vi avser att
senare lägga ett övergripande budgetförslag".
Bo E Landström (V) överlämnar en protokollsanteckning med följande lydelse "Jag anser att
vård- och omsorgsnämnden, med de ramar som kommunstyrelsen nu föreslår skall gälla för
nämnden, sannolikt kommer få mycket svårt att bibehålla nuvarande kvalitet i verksamheten.
Samtidigt blir det sannolikt svårt att undvika en försämring vad gäller personalens arbetsmiljö
och arbetsvillkor. Därtill kommer att det i nuläget är svårt att se hur vård- och
omsorgsnämnden inom de föreslagna ramarna, driftmässigt skall kunna klara av att finansiera
planerade satsningar och förbättringsåtgärder".

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 6 mars 2019 tagit ett inriktningsbeslut avseende strategisk plan och
budget 2020-2022. I beslutet uppmanas nämnderna att utarbeta underlag till
budgetberedningen avseende budget 2020 och strategisk plan 2021-2022 utifrån
inriktningsbeslutets innehåll vad gäller förslag till kommunfullmäktiges styrkort och
budgetramar för drift och investering.
Vård & Omsorg har utarbetat ett underlag avseende vård- och omsorgsnämnden för beredning
av strategisk plan och budget 2020-2022 för överlämnande till kommunstyrelsen. Materialet,
vilket ska vara inlämnat till kommunstyrelsens verksamheter 12 april 2019, innehåller en
beskrivning av kommande utmaningar och verksamhetsförändringar inför planperioden 2020-
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2022, synpunkter på förslag till kommunfullmäktiges styrkort och ekonomiska underlag,
nyckeltal och verksamhetsmått.
Vid dagens sammanträde meddelar Per Gunnar Lindahl (M) att moderaterna och
liberalerna inte kommer att delta i beslutet samt överlämnar en protokollsanteckning vilken
ska skrivas in i protokollet. Josefine Nordström (SD) meddelar att hon inte kommer att delta i
beslutet. Bo E Landström (V) överlämnar en protokollsanteckning som ska skrivas in i
protokollet.

Yrkande
Patrik Karlsson (S) tillstyrker Vård & Omsorgs förslag.

Propositionsordning
Ordföranden Lena Blomgren ställer proposition på Patrik Karlssons yrkande och finner detta
antaget.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Lotta Hjoberg, Vård & Omsorgschef
Paula Evertsson, administrativ chef
Magnus Ljungberg, ekonom
Christina Thimgren, områdeschef
Ingela Hellberg, områdeschef
Victoria Fransson, områdeschef
Annmari Axelsson Jonsson, områdeschef
Ingela Välitalo, utvecklingsledare

Beslutsunderlag
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