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Datum  
2010-03-01  

 
   
 
Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 18.00 – 19.00 

Beslutande Ledamöter 
Ulrika Mellkvist (C), vice ordförande 
Kerstin Skogdalen (S) 
Mikael Eriksson (S) 
Christina Wilhelmsson (S) 
Sven-Åke Lundh (M) (ej § 29 p. 4) 
Inga-Karin Falk (M) (tjänstg.§ 29 p 4)  
Mats Runqvist (HOB) 
Hans Pohlmann (V) 

 

 Ersättare 
Daniel Frisk (S) 
Inga-Karin Falk (M) 
 

 

Övriga närvarande Ritha Sörling, gruppledare (S) 
Samuel Ericsson, gruppledare (V) 
Kenth Adamsson, förvaltningschef 

 

Justerare   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret ...dag ./. 20.. kl. ..... 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer § 29 
 Eija Kilpala  
   
 Ordförande 
 Ulrika Mellkvist  
   
 Justerare 
    
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2010-03-01 
    
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Eija Kilpala  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 29 

Budget 2010, bilaga, dnr 45.09-700 
 
Omsorgsnämnden informerades 2009-12-16 § 231 om förslag till 
budgetramar per verksamhetsområde: Förvaltnignskontor, Äldreomsorg, 
Funktionshindrade/LSS samt Individ- och familjeomsorg. Föreslås att tidigare 
föreslagen fördelning revideras enligt föreliggande förslag. 
 
  Budgetram  Reviderad budgetram 
       2010        2010  
Förvaltningskontor     5 449,0      5 400,0 
Äldreomsorg    88 172,0    88 217,0 
Funktionshindrade/LSS   22 889,0    23 290,0 
IFO    19 397,0    18 400,0                  
  135 307,0  135 307,0 
 
Med anledning av tidigare information till omsorgsnämnden bl.a. avseende 
ytterligare reducering ned ca 1 mkr för Funktionshindrade/LSS måste detta 
tillrättaläggas genom ökning med 1 001,0 tkr. 
 
Utredning om Sörgården och om nettoeffekt av alternativ till nedläggning av 
Gillersgården ska tas upp på omsorgsnämndens sammanträde i mars. 
 
En ny utredning om en successiv nedläggning av en avdelning på 
Gillersgården ska tas upp på omsorgsnämndens sammanträde i mars. 
 
Beslut om föreliggande paragraf 2010-02-17 § 29 måste tas om eftersom 
felaktigt beslut tagits avseende Sörgården utifrån att ersättare Daniel Frisk (s) 
inte har rätt att yrka i ärendet.  
Med anledning av att ny information har tillförts ärendet utifrån att block-
hyresavtal kan sägas upp senast 2010-03-15 men inte det tilläggsavtal som 
reglerar bildningsnämndens verksamhet i Sörgården vilket gäller t o m 2016 
bör ärendet återföras till omsorgsförvaltningen för ytterligare utredning. Där 
man tillsammans med bildningsförvaltningen utreder vad effekten och 
konsekvensen blir om nämnda hyreskontrakt uppsäges på Sörgården. Ny 
behandling i respektive nämnd föreslås äga rum före 2010-03-15. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreslås  
- att omsorgsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag avseende reviderad 
budgetram 2010 enligt ovan. 
 
- att föreliggande beslut om Sörgården p 4 avseende avslag på Mats Runqvists 
(Hob) yrkande p.2  återföres till förvaltningen för ytterligare utredning enligt 
ovan. 
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Mats Runqvist (Hob) yrkar, enligt sitt tidigare yrkande 2010-02-17, på  
 
1 anställningsstopp enligt tidigare beslut om anställningsstopp i 

omsorgsnämnden 2009-04-22 § 68: 
 
Eventuellt anställningstopp ska MBL-förhandlas och innebär att varje 
tillsättning ska genomgå en särskild prövning av förvaltningschefen. En 
mycket restriktiv tillämpning vad gäller återbesättning av vikariat och 
vakanser ska gälla. 
Bemanningsbehov får inte lösas genom extern rekrytering. 
Behovet tillgodoses genom att använda redan anställd personal och 
heltidspool (ej resurspool). Omfördelning av arbetsuppgifter och utökad 
samordning mellan verksamheterna blir också aktuellt. 
Semestervikariaten berörs ej, inte heller tjänster med extern finansiering. 
 
Vakanta tjänster tillsätts ej. 
Nyanställningar av tillsvidareanställda bedöms av förvaltningschef. 
Visstidsanställda som blir konverterade enligt LAS § 5 sägs upp vid samma 
tidpunkt. 
Övertid och fyllnadstid ska begränsas. 
Visstidsanställning 3 månader eller längre tillsätts av förvaltningschef. 
 
2 kontraktet mellan Sörgården och Hällefors Bostads AB sägs upp senast 15 

mars 2010 samt att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
bildningsförvaltningen utreda frågan. 

 
Sven-Åke Lundh yrkar att förvaltningschefen får fördela pengarna på 
enhetsnivå snarast och att en prognos på budgeten för 2010 tas upp på 
omsorgsnämndens sammanträde i mars. 
 
Sven-Åke Lundh (m) avstår från att delta i diskussionen och beslutet om 
uppsägningen av kontraktet mellan Sörgården och Hällefors Bostads AB. 
Inga-Karin Falk (m) går in som tjänstgörande i beslutet som rör denna del. 
 
Hans Pohlmann (v) och Ulrika Mellkvist (c) yrkar bifall till Mats Runqvists 
(Hob) yrkande. 
 
Mikael Ericsson (s) begär ajournering varvid omsorgsnämnden ajournerar sig. 
 
Efter ajournering bifaller Mikael Ericsson (s) Mats Runqvists (Hob) yrkande 
och trycker på att stor vikt läggs på ett samarbete med bildningsförvaltningen. 
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Omsorgsnämndens beslut 
1 Bifall till ramarna enligt förslag till beslut. 
2 Bifall till Sven-Åke Lundhs (m) yrkande. 
3 Bifall till Mats Runqvists (Hob) yrkande om anställningsstopp enligt 

tidigare beslut i omsorgsnämnden 2009-04-22 § 68. 
4 Bifall till Mats Runqvists (Hob) yrkande p. 2. 
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Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 18.00 – 19.00 

Beslutande Ledamöter 
Ulrika Mellkvist (C), vice ordförande 
Kerstin Skogdalen (S) 
Mikael Eriksson (S) 
Christina Wilhelmsson (S) 
Sven-Åke Lundh (M) 
Mats Runqvist (HOB) 
Hans Pohlmann (V) 

 

 Ersättare 
Daniel Frisk (S) 
Inga-Karin Falk (M) 
 

 

Övriga närvarande Ritha Sörling, gruppledare (S) 
Samuel Ericsson, gruppledare (V) 
Kenth Adamsson, förvaltningschef 

 

Justerare Sven-Åke Lundh  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret ...dag ./. 20.. kl. ..... 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer § 32 
 Eija Kilpala  
   
 Ordförande 
 Ulrika Mellkvist  
   
 Justerare 
 Sven-Åke Lundh   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Omsorgsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2010-03-01 
    
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Eija Kilpala  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 32 

Övrigt 
 
1. Barbro Stein (s) drar tillbaka det utkast till yttrande till revisorerna, 
avseende den övergripande granskningen, som hon skrev och som skickats ut 
till ledamöterna. Mats Runqvist (Hob) föreslår att Ulrika Mellkvist (c) 
tillsammans med Lilian Stenqvist (s) ska skriva ett nytt förslag på yttrande till 
revisorerna.  
 
 
Omsorgsnämndens beslut 
1 Bifall till Mats Runqvists (Hob) förslag. 
--------------- 
 
 
2. Ulrika Mellkvist (c) vill lyfta upp handlingsplanen som antogs på 
omsorgsnämndens sammanträde 2010-01-13, § 4, till omsorgsnämndens 
sammanträde 2010-03-24. 
Sven-Åke Lundh (m) föreslår att förvaltningen ska skriva kommentarer till 
respektive punkter i handlingsplanen och att dessa skickas med handlingarna 
till sammanträdet i mars.  
 
 
 
Omsorgsnämndens beslut 
1 Bifall till beslut enligt Sven-Åke Lundhs (m) förslag. 
--------------- 
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