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Nämndplaner för äldre- och omsorgsnämnden
2019
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämndplan för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde 4 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning antas.
2. Nämndplan för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde 5 - Äldreomsorg antas.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) inkommer med ett gemensamt särskilt yttrande för de
tjänstgörande moderata, kristdemokratiska och centerpartistiska ledamöternas
räkning.
Ronnie Norén (SD) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande
Sverigedemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplaner för
äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 samt
kommunens anvisningar för styrning och planering.
I nämndplanerna ingår aktiviteter med utgångspunkt i kommunens
integrationsstrategi. Därtill behandlas de förslag till aktiviteter för år 2019 som
förts fram av det kommunala funktionshindersrådet i förslag till
tillgänglighetsplan för åren 2019-2021.

Yrkande
Peter Freij (M) tilläggsyrkar, för de tjänstgörande moderata, kristdemokratiska
och centerpartistiska tjänstgörande ledamöternas räkning, att nämnden ställer
krav på kommunstyrelsen att tillföra resurser från andra verksamhetsområden
utanför kärnverksamheterna som motsvarar aktuella besparingskrav på 5-6
miljoner gällande verksamhetsområde 4, personer med funktionsnedsättning.
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Roger Gusthage (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Freijs
(M) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden
avslår Peter Freijs (M) tilläggsyrkande.
Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar
bifall till ordförandens förslag röstar ja och den som yrkar bifall till Peter
Freijs tilläggsyrkande röstar nej. Röstningsresultat 6 ja, 5 nej, se bifogat
omröstningsprotokoll.
Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Freijs (M)
tilläggsyrkande).
Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandens förslag.
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Nämndplaner för år 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter.pdf
Nämndplan FO 2019.pdf
Bilaga Styrdokument ÄON.pdf
Nämndplan ÄO 2019.pdf
§ 1018 Särskilt yttrande SD.pdf
§ 1018 Särskilt yttrande M, C, KD.pdf
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