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§ 11 2018.060 VÄN

Flerårsstrategi 2018-2020
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun ska vård- och omsorgsnämnden anta
nämndens flerårsstrategi för kommande treårsperiod. Nämndens flerårsstrategi innehåller
bland annat verksamhetsplanering inklusive åtaganden och internkontrollplan samt anger
ekonomiska resurser för nämnden.
Beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-02-05 § 7.
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och äldreomsorgsnämnden
Vård- och äldreomsorgsnämnden godkänner förslag till nämndens flerårsstrategi 2018-2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Roland Salomonsson (M), Ingela Andreen (L), Viktor Linde (M), Micaela Kronberg Thor (M),
Susanna Nerell (C) och Kristina Grapenholm yrkar på återremiss av flerårsstrategin på grund
av att man vill klargöra gränsdragningen mellan socialnämnden och vård- och
äldreomsorgsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Roland Salomonssons (M) med fleras förslag och finner att
arbetsutskottets förslag på bifalles.
Omröstning begärs och genomförs.
Omröstning
JA-röst för arbetsutskottets förslag
NEJ-röst för Roland Salomonssons (M) m fl förslag
JA
Britt Andersson Näsman (S)
Gurli Ericsson (S)
Vanja Larsson (V)
Bo Kuylenstierna (MP)
Birgitta Nyman (MP)
Anders Sandberg (S)

NEJ
Kristina Grapenholm (L)
Ingela Andreen (L)
Viktor Linde (M)
Susanna Nerell (C)
Roland Salomonsson (M)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Micaela Kronberg Thor (M)

Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar vård- och äldreomsorgsnämnden att återemittera
ärendet på grund av att man vill klargöra gränsdragningen mellan socialnämnden och vårdoch äldreomsorgsnämnden.
Förvaltningen upplyser nämnden om att enligt mall/anvisningar för flerårsstrategi ska
protokollsutdrag från nämndernas beslut om flerårsstrategi lämnas senast 28 februari till
KLK.
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Beslut
Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut
Vård- och äldreomsorgsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen och önskar ett
klargörande vad gäller gränsdragningen mellan socialnämnden och vård- och
äldreomsorgsnämnden avseende LSS, innan beslut i ärendet kan fattas.
Reservation
Britt Andersson Näsman (S), Gurli Ericsson (S), Vanja Larsson (V), Bo Kuylenstierna (MP),
Birgitta Nyman (MP) och Anders Sandberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
arbetsutskottets förslag till beslut.
Expedieras till
KLK-ekonomi, Andreas Hasselteg, Hillevi Hultgren Vicsai
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