
Kallelse 2016-02-15

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Tid Plats
 13:00  Multen, Kommunhuset, Bangatan 

7 i Fjugesta

Övriga
Anneli Carlsson, Förvaltningschef VON
Christian Cederhag, Verksamhetsutvecklare
Gordana Sutic, Utredningssekreterare
Sandra Magnusson, Ekonom
Patrik Germer, Alkoholhandläggare

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Marita Johansson (MP)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C), ordförande
John Hägglöf (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Fredrik Steckl (SD)
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Kallelse 2016-02-15

1 – Val av protokolljusterare, tid och plats Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förslag den 18 februari 2016 kl 08.30. sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, Bangatan 7 i 
Fjugesta.
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Kallelse 2016-02-15

2 – Förvaltningschef informerar Föredragande Anneli Carlsson 13:00

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Carlsson informerar.
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Kallelse 2016-02-15

3 – Vård- och omsorgsnämndens 
årsredovisning 2015 
(VON 16-1)

Föredragande Anneli Carlsson, 
Sandra Magnusson och Christian 
Cederhag 13:15

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi 
för vård- och omsorgsnämndens hela ansvarsområdet för år 2015.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2015.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden 2015
 Årsredovisning Vård- och omsorgsnämnden 2015
 §5 Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2015
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Kallelse 2016-02-15

4 – Reduceringar inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter samt 
justering av målvärden i MER-plan 
(VON 15-176)

Föredragande Anneli Carlsson, 
Sandra Magnusson och Christian 
Cederhag 13:45

Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 för Lekebergs kommun” 
antagen av KF 2015-11-23 § 58, anges kommunfullmäktiges mål som sätter riktningen för 
kommunens arbete de närmaste åren. MER-plan med budget för 2016 och plan för 2017-2018 
antogs av Vård och Omsorgsnämnden 2015-12-14 § 79.
I beslutet gav nämnden uppdrag åt förvaltningschefen att ta fram förslag till reduceringar i syfte att 
undvika budgetöverskridande och nå målet att hålla budgetram.
Vård- och omsorgsnämnden valde även att anta de av förvaltningen föreslagna målen, 
indikatorerna och målvärdena för 2016. Nämnden hade dock tveksamheter om de föreslagna 
målvärdena var rimliga och gjorde en markering att målvärdena i MER-planen kan behöva justeras 
utifrån det framtagna reduceringsförslaget.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beslutar att genomföra förvaltningens förslag till reduceringar för helår 
med 3 683 tkr
2. Anta den föreslagna justeringen av målvärdena i MER-plan 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter 

samt justeringar av målvärden i MER-plan 2016
 Justering av målvärden MER-plan 2016
 Förslag på reduceringar VON 2016 samt konsekvenser
 Förslag till nya målvärden MER-plan 2016
 §6 Reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter samt justering av 

målvärden i MER-plan 2016
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Kallelse 2016-02-15

5 – Användning av statliga medel till 
förbyggande verksamhet 
(VON 16-17)

Föredragande Christian Cederhag 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen behöver göra reduceringar i verksamheterna för att uppnå en budget i balans. 
Samtidigt tilldelas kommunen medel av Socialstyrelsen för att öka bemanningen inom 
äldreomsorgen. Nämnden föreslås besluta att använda de tilldelade medlen för att fortsätta 
bedriva de förebyggande verksamheter som tagits bort. Nämndes ges tre olika förslag till hur 
medlen kan fördelas mellan verksamheterna och föreslås besluta om ett av dessa. Vidare föreslås 
nämnden att ta bort värdighetsgarantin om en aktivitet per vecka för boende i särskild boendeform 
då detta inte går att utföra i praktiken eftersom inga medel tilldelats för detta.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beslutar att använda de statliga stimulansmedlen riktade mot äldreomsorg för att bedriva 
hemrehabilitering, demensvårdens dagverksamhet och dagrehabilitering enligt förslag 2.
2. Beslutar att ta bort värdighetsgarantierna.

3. Uppdrar åt förvaltningschef att arbeta fram en värdegrund för nämndens verksamheter

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag att använda statliga stimulansmedel till förebyggande verksamhet
 §7 Användning av statliga medel till förebyggande verksamhet
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Kallelse 2016-02-15

6 – Ombudgetering på grund av 
omorganiation - Anhörigstöd och 
Frivilligsamordnare 
(VON 16-10)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
En omorganisation har skett inom Vård- och omsorgsförvaltningen där personalansvaret för 
anhörigstöd och frivilligsamordnare flyttats från enhetschef på vuxenenheten till enhetschefen på 
Linden. Budgeten för anhörigstöd och frivilligsamordnare flyttas från ansvar 530800 Enhetschef 
vuxen till ansvar 530300 Enhetschef Linden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att flytta 793 tkr motsvarande 1,85 % tjänst samt 475 tkr för 
övriga verksamhetskostnader frivilligsamordnare och 20 tkr till övrigt för anhörigstödjare från 
ansvar 530800 (enhetschef vuxen) till ansvar 530300 (enhetschef Linden).

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att flytta 793 tkr motsvarande 1,85 % tjänst samt 475 tkr för 
övriga verksamhetskostnader frivilligsamordnare och 20 tkr till övrigt för anhörigstödjare från 
ansvar 530800 (enhetschef vuxen) till ansvar 530300 (enhetschef Linden).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering anhörigstöd och frivilligsamordnare
 §8 Ombudgetering på grund av omorganistaion - Anhörigstöd och Frivilligsamordnare
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Kallelse 2016-02-15

7 – Ekonomisk uppföljning januari 2016 
(VON 16-18)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 31 januari för Vård- och 
omsorgsnämnden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 januari 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 januari 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning januari 2016
 Ekonomisk uppföljning januari
 §9 Ekonomisk uppföljning januari 2016
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Kallelse 2016-02-15

8 – Utredning avseende Lindens användning 
i framtiden 
(VON 15-167)

Föredragande Christian Cederhag 

Ärendebeskrivning
Linden byggdes på 60-talet och uppfyller idag inte de krav som ställs på ett särskilt boende för 
äldre, varför nämnden beslöt att utreda hur Linden kan och behöver användas i kommunens 
verksamhet i framtiden. Utredningen visar att Lindens lokaler kommer att behövas, men att 
byggnaden bäst lämpar sig för verksamhet som korttidsvård och rehabilitering. Om Linden 
fortsätter att bedrivas som äldreboende kommer det 2031 saknas lokaler för korttidsvård och 
rehabilitering. Nämnden föreslås att fatta inriktningsbeslut om att Linden huvudsakligen ska 
användas för korttidsvård och rehabilitering, att utreda om, var och när fler äldreboenden behöver 
byggas, alternativt utreda hur behovet av platser för korttidsvård ska tillgodoses i framtiden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Uppdrar åt förvaltningschef att utreda behovet av byggnation av fler äldreboenden i Lekebergs 
kommun, var dessa bör byggas och när de bör byggas.
2. Beslutar att Linden huvudsakligen ska användas för korttidsvård och rehabilitering.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Uppdrar åt förvaltningschef att utreda behovet av byggnation av fler äldreboenden i Lekebergs 
kommun, var dessa bör byggas och när de bör byggas.
2. Beslutar att Linden huvudsakligen ska användas för korttidsvård och rehabilitering.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lindens användning i framtiden
 Utredning Lindens användning i framtiden
 §10 Utredning avseende Lindens användning i framtiden
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Kallelse 2016-02-15

9 – Uppföljning samt nytt inriktningsbeslut 
om kompetenskrav för all 
omvårdnadspersonal i kommunens 
hemtjänst och SÄBO 
(VON 15-164)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Uppföljning av inriktningsbeslut taget i Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-22 § 62. Då togs ett 
tillfälligt inriktningsbeslut som innebär att det är möjligt att frångå kravet på 
undersköterskeutbildning vid anställning. Beslutet gäller t.o.m. 2016- 03-31
Beslutet innebär att det finns möjlighet att, i särskilda fall, kunna anställa personal som inte har 
undersköterskeutbildning. Det innebär ett avsteg från kompetenskravet i beslut i Socialnämnden 
1996-03-05 § 60 som säger att endast utbildade undersköterskor ska anställas i kommunen. 
Förvaltningen önskar att vård- och omsorgsnämnden permanentar beslutet att det är möjligt att 
anställa medarbetare utan undersköterskeutbildning som bedöms vara särskilt lämpliga.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att permanenta inriktningsbeslutet, taget i Vård- och 
omsorgsnämnden 2015-09-22 § 62, gällande kompetenskrav för all omvårdnadspersonal i 
kommunens hemtjänst och SÄBO.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att permanenta inriktningsbeslutet, taget i Vård- och 
omsorgsnämnden 2015-09-22 § 62, gällande kompetenskrav för all omvårdnadspersonal i 
kommunens hemtjänst och SÄBO.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompetenskrav för all omvårdnadspersonal inom kommunens hemtjänst 

och SÄBO
 Protokollsutdrag SN 1996-03-05 § 60
 §62 Nytt inriktningsbeslut om kompetenskrav för all omvårdnadspersonal i kommunens 

hemtjänst och SÄBO
 §11 Uppföljning samt nytt inriktningsbeslut om kompetenskrav för all omvårdnadspersonal 

i kommunens hemtjänst och SÄBO
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Kallelse 2016-02-15

10 – Utredning avseende valideringsbehov 
till undersköterska inom vård- och 
omsorgsförvaltningen under hösten 2015 
(VON 15-155)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden antog ett tillfälligt inriktningsbeslut (2014-09-22 § 62) som innebär att 
det är möjligt att frångå kravet på undersköterskeutbildning vid anställning. Beslutet gäller till och 
med 2016- 03-31. Beslutet innebär att det finns möjlighet att, i särskilda fall, kunna anställa 
personal som inte har undersköterskeutbildning och medför då ett avsteg från kompetenskravet. 
Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda valideringsbehovet till 
undersköterska inom vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen skulle undersöka vilka 
valideringsmöjligheter som finns och kostnaden för dessa.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att mot bakgrund av nuvarande förutsättningar och 
ekonomisk situation inte prioritera medel för valideringsutbildning till undersköterska.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att mot bakgrund av nuvarande förutsättningar och 
ekonomisk situation inte prioritera medel för valideringsutbildning till undersköterska.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning avseende valideringsbehov till undersköterska inom vård-  och 

omsorgsförvaltningen under hösten 2015
 §12 Utredning avseende valideringsbehov till undersköterska inom vård- och 

omsorgsförvaltningen under hösten 2015
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Kallelse 2016-02-15

11 – Yttrande gällande redovisning av 
åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom 
vård- och omsorgsnämnden 
(VON 15-225)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-13, § 139, nämnderna i uppdrag inkomma med redovisning av vilka 
åtgärder som genomförs för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen vill ha återkoppling till sitt 
möte 16 februari 2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Antar yttrandet gällande redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom vård- och 
omsorgsnämnden. 
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Antar yttrandet gällande redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom vård- och 
omsorgsnämnden. 
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yttrande gällande redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron 

inom vård- och omsorgsnämnden
 Yttrande - Redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom Vård- och 

omsorgsnämnden
 Protokollsutdrag KS 2015-10-13 § 139
 §13 Yttrande gällande redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom vård- och 

omsorgsnämnden
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Kallelse 2016-02-15

12 – Uppföljning av intern kontrollplan 2015 
för vård- och omsorgsnämnden 
(VON 15-213)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Internkontrollplan 2015 antogs av Vård- och omsorgsnämnden februari 2015. Kontrollplanen består 
av tre övergripande områden, vad som ska kontrolleras, vem som har kontrollansvar och hur det 
ska rapporteras. De tre områdena är patientsäkerhet, beslut och övrigt där avtal ingår. Varje år ska 
en uppföljning genomföras och redovisas till nämnden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av Internkontrollplan 
2015 för Vård- och omsorgsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av Internkontrollplan 
2015 för Vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse- Uppföljning av Internkontrollplan för Vård- och omsorgsnämnden 2015
 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden2015
 §14 Uppföljning av intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden 2015
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Kallelse 2016-02-15

13 – Svar på revisionsrapport - Uppföljning 
av intern kontroll 
(VON 15-205)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av kommunen 
intern kontroll arbete. Det har tidigare genomförts två granskningar av intern kontrollen, 2010 och 
2011, som båda visade på brister i hur kommunen arbetar med intern kontroll.
Den övergripande revisionsfrågan för granskningen har varit vilka åtgärder som kommunstyrelsen 
och nämnderna vidtagit avseende arbetet med intern kontroll?
Slutsatsen i av granskningen är att de brister som påpekats i tidigare revisionsrapporter fortfarande 
kvarstår. Kommunstyrelsen och nämnderna har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa 
en tillfredsställande intern kontroll.
Revisorerna grundar sin bedömning på följande iakttagelser:
- Internkontrollplaner saknas eller antas sent.
- Rutiner för återrapportering av kontrollerna saknas eller följs ej.
Revisionen önskar svar från kommunens nämnder och kommunstyrelsen senast i mars 2016.
Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande på rapporten.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende uppföljning av 
granskningen intern kontroll i Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende uppföljning av 
granskningen intern kontroll i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport avseende uppföljning av granskning av intern 

kontroll i Lekebergs kommun
 Yttrande över revisionsrapport - Uppföljning av granskning av intern kontroll i Lekebergs 

kommun
 Revisionsrapport - Uppföljning Intern kontroll
 §15 Svar på revisionsrapport - Uppföljning av intern kontroll
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Kallelse 2016-02-15

14 – Svar på revisionsrapport - Nämndernas 
e-posthantering 
(VON 15-193)

Föredragande Anneli Carlsson och 
Gordana Sutic 

Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av nämndernas e-
posthantering. Syftet med granskningen har varit att kontrollera hurvida nämndernas e-
posthantering är ändamålsenlig och om den hanteras med en tillräcklig intern kontroll. Den 
övergripande revisionsfrågan för granskningen har varit: har nämnderna en ändamålsenlig 
hantering av e-post och är den interna kontrollen av hanteringen tillräcklig?

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och 
bildningsnämnden huvudsakligen har en ändamålsenlig hantering av e-post.

Revisorerna önskar svar från vård- och omsorgsnämnden senast i februari 2016.

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat fram ett förslag till yttrande på rapporten.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende granskning av 
nämndernas e-posthantering.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende granskning av 
nämndernas e-posthantering.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse  - Svar på revisionsrapport nämndernas e-posthantering
 Yttrande över revisionsrapport nämndernas e-posthantering
 Revisionsrapport - Nämndernas e-posthantering
 §16 Svar på revisionsrapport - Nämndernas e-posthantering

Page 15 of 267



Kallelse 2016-02-15

15 – Ändring av delegering i 
delegationsordningen avseende 
dödsboanmälan 
(VON 14-148)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker för att betala 
begravningskostnaden och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan kommunen hjälpa till 
med att upprätta en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Den 
avlidne får inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den 
avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning. Dödsboanmälan är kostnadsfri och skickas 
efter utredning till Skatteverket.
I nuvarande delegationsordning är dödsboanmälan delegerad till socialsekreterare (Punkt 116 i 
delegationsordningen). Dödsboanmälan föreslås istället delegeras till medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) för att avlasta socialsekreterare på Vuxenenheten.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en ändring i delegationsordningen avseende 
dödsboanmälan (Punkt 116 i delegationsordningen). Dödsboanmälan delegeras från 
socialsekreterare till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en ändring i delegationsordningen avseende 
dödsboanmälan (Punkt 116 i delegationsordningen). Dödsboanmälan delegeras från 
socialsekreterare till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av delegering i delegationsordningen avseende dödsboanmälan
 §17 Ändring av delegering i delegationsordningen avseende dödsboanmälan
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Kallelse 2016-02-15

16 – Ändring av sammanträdesdag för vård- 
och omsorgsnämnden i oktober 
(VON 15-133)

Föredragande Gordana Sutic 

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesdag den 25 oktober kolliderar med Kultur- och 
bildningsnämndens sammanträdesdag. Båda mötena är inplanerade till tisdagen den 25 oktober kl 
13.00. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämndens sammanträde flyttas till onsdagen 
den 26 oktober kl 13.00 istället.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ändrar sammanträdesdagen från tisdagen den 25 oktober till 
onsdagen den 26 oktober, samma tid 13.00.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden ändrar sammanträdesdagen från tisdagen den 25 oktober till 
onsdagen den 26 oktober, samma tid 13.00.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av sammanträdesdag för Vård- och omsorgsnämnden i oktober
 Sammanträdestider 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
 §18 Ändring av sammanträdesdag för vård- och omsorgsnämnden i oktober
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Kallelse 2016-02-15

17 – Ansökan om permanent 
serveringstillstånd att servera 
alkoholdrycker enligt alkohollagen 8 kap 2§, 
Restaurang Vallgatan 43 i Fjugesta 
(VON 15-216)

Föredragande Patrik Germer 

Ärendebeskrivning
Yacoub Hanna med enskild firma söker permanent serveringstillstånd för sin restaurang Vallgatan 
43 (fd Stenkullens kök) adress Vallgatan 43 i Fjugesta. Restaurangverksamhet med 
serveringstillstånd har tidigare drivits i lokalerna sedan 2012 under David Berger, som nu sålt sin 
verksamhet till Yacoub Hanna. 
Sedvanlig prövning av sökandes och lokalernas lämplighet enligt alkohollagen 8 kap 2 § respektive 8 
kap 14-17 §§, har gjorts. Beslutsunderlag för ansökan alkoholhandläggares Patrik Germers 
utredning 2016-01-27 dnr 2015/SAN130 470.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Meddelar Yacoub Hanna med enskild firma serveringstillstånd i enlighet med ansökan enligt 
alkohollagens 8 kap 2 § för serveringsstället Vallgatan 43 i Fjugesta.
2. Att serveringstiden inomhus och utomhus ska vara kl 11.00 till 01.00.
3. Att en ordningsvakt ska finnas på plats i restaurangen vid de tillfällen då restaurangen ordnar 
livemusik i någon form.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Meddelar Yacoub Hanna med enskild firma serveringstillstånd i enlighet med ansökan enligt 
alkohollagens 8 kap 2 § för serveringsstället Vallgatan 43 i Fjugesta.
2. Att serveringstiden inomhus och utomhus ska vara kl 11.00 till 01.00.
3. Att en ordningsvakt ska finnas på plats i restaurangen vid de tillfällen då restaurangen ordnar 
livemusik i någon form.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagens 8 kap.2§, Restaurang Vallgatan 43 i Fjugesta
 Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagens 8 kap.2§, Vallgatan 43 i Fjugesta
 §19 Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 

alkohollagens 8 kap 2§, Restaurang Vallgatan 43 i Fjugesta
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Kallelse 2016-02-15

18 – Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
under 2016 enligt alkohollagen 9 kap 2§ - 
tillsyn över servering av spritdrycker, vin 
och starköl samt folköl (klass 2) 
(VON 16-12)

Föredragande Patrik Germer 

Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen 9 kap 2§ skall kommunen utöva tillsyn över servering av spritdrycker, vin och 
starköl samt folköl (klass 2).
Kommunen skall också utöva tillsyn över detaljhandel med öl.
Under 2016 skall kommunen fortsatt lägga särskild vikt vid att minska berusningen hos 
restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring restaurangen.
Ett förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2016 har 
tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 
9 kap 2§ under 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 
9 kap 2§ under 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 enligt alkohollagen 9 kap 

2§ - tillsyn över servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun enligt alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn över servering av 

spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2)
 §20 Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 enligt alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn 

över servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2)
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Kallelse 2016-02-15

19 – Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
under 2016 - tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror enligt tobakslagen §19a 
(VON 16-13)

Föredragande Patrik Germer 

Ärendebeskrivning
Enligt tobakslagen § 19a ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel med 
tobaksvaror avseende t ex åldersgräns, marknadsföring och butiken egentillsyn.
Kommunens tillsyn av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan.
Förslag på Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 
enligt tobakslagen § 19a har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av detaljhandel 

av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 

enligt tobakslagen § 19a
 §21 Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av detaljhandel av 

tobaksvaror enligt tobakslagen §19a
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Kallelse 2016-02-15

20 – Verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggningen i Sydnärke 
(VON 16-25)

Föredragande Patrik Germer 

Ärendebeskrivning
För att kunna fullgöra uppgifter i enlighet med alkohollagen har Sydnärkekommunerna Askersund 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla 
fem kommunerna. 
Alkoholhandläggaren har inkommit med en verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2014.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2015.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 

alkoholhandläggningen i Sydnärke 2015
 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i Sydnärke 

2015
 §22 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 

Sydnärke 2015
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Kallelse 2016-02-15

21 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4 2015 
(VON 15-210)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 4, 2015 finns inga ej verkställda beslut att rapportera in till IVO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 4 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 4 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4, 

2015
 Ej verställda beslut enligt SoL och LSS 151001-151231 kvartal 4 2015
 §23 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4 2015
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Kallelse 2016-02-15

22 – Avsägelse av politiskt uppdrag i 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) - Ulrika 
Ingvarsson (KD) 
(VON 15-219)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Ulrika Ingvarsson (KD) har inkommit med en avsägelse från sitt politiska uppdrag som ordinarie 
ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR).

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Ulrika Ingvarssons (KD) avsägelse.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avsägelse av uppdrag i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) - Ulrika 

Ingvarsson (KD)
 Avsägelse som ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) - Ulrika Ingvarsson (KD)
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Kallelse 2016-02-15

23 – Val av ledamot till Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) 
(VON 16-22)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Ulrika Ingvarsson (KD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i Kommunala Pensionärsrådet (KPR).
Vård- och omsorgsnämnden behöver utse en ny ledamot till KPR.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser XXXXX som ordinarie ledamot till Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
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Tjänsteskrivelse 2016-02-03 1 (1)

Dnr: VON 16-1

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Vård- och 
omsorgsnämnden 2015
   

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse 
och ekonomi för vård- och omsorgsnämndens hela ansvarsområdet för år 2015.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och 
omsorgsnämnden 2015.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson
Förvaltningschef
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Måluppfyllelse 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunfullmäktige enligt 
reglementet har ålagt nämnden. 

Nämnden ansvarar i stora drag för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende 
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden fullgör kommunens uppgifter 
enligt socialtjänstlagen för vuxna från och med 21 års ålder samt gällande ekonomiskt bistånd 
enligt socialtjänstlagen från och med 18 års ålder. Nämnden ansvarar i vissa fall för ärenden 
enligt LVM - lagen om vård av missbrukare, samt för omsorgsverksamhet för vuxna över 21 år 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt lagen om 
assistansersättning (LASS). Det åvilar vård- och omsorgsnämnden att inom sina 
verksamhetsområden svara för kommunens hälso- och sjukvård enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) och att bistå människor med psykiska sjukdomar och störningar. 
Nämnden svarar för ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och 
budgetrådgivning. Nämnden ska ansvara för utredningar och beslut enligt alkohollagen och är 
remissinstans för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden 
enligt lotterilagen. Nämnden ansvarar även för yttranden enligt körkortslagen, 
körkortsförordningen och passlagen (för personer över 21 år). 

Tillsammans med Kultur- och bildningsnämnden har Vård- och omsorgsnämnden ett 
gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn och familjer, om berörda personer 
är föremål för åtgärder inom båda nämnderna, liksom när ansvaret vid 21 års ålder ska 
överflyttas mellan nämnderna. 

Utgångspunkten för verksamhetsplaneringen är Lekebergs kommuns MER-plan 2015 med 
plan för 2016-2017 och kommunens styrmodell MER-styrning. Alla nämnder och bolag i 
kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens vision, Lekebergs 
kommun – Trygghet och nytänkande, Naturligt nära, och bryta ner kommunfullmäktiges mål 
i mer detaljerade nämndmål och sätta indikatorer till dessa. 

Inom några områden knöt nämnden ekonomiska resurser för att möjliggöra måluppfyllelse 
inom 

 Förbättra möjligheter till meningsfulla och individuellt utformade aktiviteter genom 
att tex erbjuda sociala aktiviteter för hemtjänsttagare. 

 Förebyggande verksamhet lyfts också genom att seniorer får större möjlighet till 
aktiviteter för att främja sin hälsa. 

 Förbättrat stöd och utveckling av seniorers IT- kompetens och annat tekniskt stöd för 
att lättare klara sig i vardagen 

 Stimulerande måltidsmiljö och en god näringsriktig kost inom särskilt boende. 

 Vård och omsorgsförvaltningen ska också arbeta målmedvetet för att utveckla 
medarbetarens kompetens och förbättra arbetsmiljön 

Bedömning av måluppfyllelse 
Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Nämndmål 
uppnås delvis 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål uppnås 
ej. 
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1.1.1 Nämndmål 

Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

Medborgarn
a känner sig 
trygga och 
välinformera
de om 
kommunens 
stöd inom 
vård och 
omsorg 

 Antal som 
anger att 
kommunen 
har en god 
äldre 
omsorg, 
skulle mätas 
genom 
medborgaru
ndersökning
en vilken ej 
genomförde
s 2015. 

Resultatet 
av SKL:s 
webbgransk
ning i 
november 
visar betyget 
87 %, målet 
var 88%. 

I 
Socialstyrels
ens 
undersöknin
g "Vad 
tycker de 
äldre om 
äldreomsorg
en?" visar 
resultatet en 
måluppfyllel
se mellan 89 
- 99%. 
Upplevelsen 
av 
förtroende 
för 
medarbetar
na, trygghet 
och 
bemötande 
har sjunkit 
något sedan 
fg år. 

Från 
prognos 3 
har antalet 
medarbetar
e som en 
hemtjänstta
gare  träffar 
under 14 

Antal som 
anger att 
kommunen 
har en god 
äldre 
omsorg , 
mäts genom 
medborgaru
ndersökning
en 

 Medborgaru
ndersökning 
kommer ej 
att 
genomföras 
2015 

  

0% 64% 

Betyg i SKL:s 
webbgransk
ning av 
kommunens 
hemsida 
gällande 
äldreomsorg 

 Resultatet 
87 % 
presenterad
es av SKL i 
november 

87% 88% 

Betyg i SKL:s 
webbgransk
ning av 
kommunens 
hemsida 
gällande 
Handikappo
msorg 

 Resultatet 
62% 
presenterad
es av SKL i 
november 

62% 67% 

Betyg i SKL:s 
webbgransk
ning av 
kommunens 
hemsida 
gällande 
Individ och 
familj 

 Resultatet 
77% 
presenterad
es av SKL i 
november 

77% 82% 

Antal 
personer 
som en 
hemtjänstta
gare möter 
under 14 
dagar 

 En 
minskning 
av antal 
personal 
som en 
hemtjänstta
gare möter 
under 14 
dagar. Beror 
på färre 
antal 
dubbelbema
nningar vid 
vissa 
insatser. 

Från 
prognos 3 
har antalet 
sjunkit från 

15 11 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

dagar har 
sjunkit från 
20 till 15. 

Drygt 
hälften av 
brukarna 
eller deras 
anhöriga 
upplever att 
de får 
information 
om tillfälliga 
förändringar 
av 
hemtjänstpe
rsonalen. 

20 till 15. 

Hemtjänstta
garens 
upplevelse 
av 
bemötande 
från 
hemtjänsten
s personal 

  96% 100% 

Hemtjänstta
garens 
upplevelse 
av och 
förtroende 
för 
hemtjänsten
s personal 

 Förtroendet 
för 
hemtjänsten
s personal 
har minskat 
med 6% 
sedan 
tidigare 
mätning. 

92% 100% 

Hemtjänstta
garens 
upplevelse 
av trygghet 

 89% av 
brukarna 
känner sig 
trygga 
hemma med 
hemtjänst. 
Resultatet 
har sjunkit 
med 3 %. 

89% 96% 

Upplevelsen 
av trygghet 
hos 
hyresgäster i 
särskilt 
boende 

  93% 94% 

Upplevelsen 
av 
bemötande 
hos 
hyresgäster i 
särskilt 
boende 

  97% 100% 

Upplevelsen 
av 
förtroende 
hos 
hyresgäster i 
särskilt 
boende 

  100% 100% 

Upplevelsen 
av att få 
information 
hos 
hemtjänstta
gare 

  51% 75% 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

Upplevelsen 
av att få 
information 
hos 
hyresgäster i 
särskilt 
boende 

  50% 48% 

Samtliga 
hemtjänstta
gare erbjuds 
möjlighet till 
en 
aktivitetstim
me per 
månad med 
sin 
kontaktman 

 Antalet 
brukare som 
vill och tagit 
del av 
aktivitetstim
men har 
ökat under 
året. 26 
brukare har 
tackat ja till 
aktivitetstim
men av de 
102 som har 
fått 
erbjudandet. 

Upplevelse 
av ensamhet 
hos 
hemtjänstta
gare 

  26% 10% 

Alla brukare 
ges 
stimulans 
och 
möjlighet till 
daglig, 
meningsfull 
och 
individuellt 
utformade 
aktiviteter. 

 Gruppbosta
den och 
Kastanjen 
har svårt att 
genomföra 
individuella 
aktiviteter 
utanför 
bostaden, 
liksom 
kvällsaktivite
ter p.g.a. 
ökad 
vårdtyngd. 
Dock har 
målen 
uppnåtts. 

Majoriteten 
av 
deltagarna i 
daglig 
verksamhet 
upplever att 
man får vara 
med och 
påverka 
samt att 
personalen 
har ett bra 
bemötande. 

Skälen till 
upplevelse 
av ensamhet 

Aktivitet på 
kvällstid 
inom LSS 

 Kastanjen: 
Under första 
halvåret 
genomförde
s fler 
aktiviteter 
på kvällsstid 
men p.g.a. 
ökad 
vårdtyngd 
samt ökat 
antal 
insatser hos 
hyresgästern
a har det 
inte gått att 
genomföra 
lika många 
kvällsaktivite
ter. 
Gemensam 
matlagning 
på lördagar 
fortgår men 
det har blivt 
färre 
tillfällen 
med 
musikcafé 
och svårare 
att komma i 
väg på 
aktiviteter i 
andra 

50% 50% 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

är ibland 
svår att 
identifiera 
och har ofta 
mycket 
personliga 
aspekter. Att 
få möjlighet 
att känna 
meningsfullh
et, finnas 
med i ett 
sammanhan
g kan vara 
två viktiga 
ingredienser
. 

  

kommuner 
som t.ex. 
Disco. 

Gruppostad
en: De som 
kan och vill 
deltar i 
gemensam 
matlagning 
på kvällstid 
efter egen 
förmåga. 

Uppskattnin
gsvis är 
målet 
uppfyllt till 
50% 

Aktiviteter 
utanför 
bostaden 
inom LSS 

 Gruppbosta
den gör ca 3-
4 aktiviteter 
i veckan 
utanför 
boendet. 
T.ex. åker ut 
och äter 
eller går till 
en annan 
lokal och 
tittar på 
film. 

Kastanjen: 
Eftersom 
vårdtygnden 
ökat och 
antalet 
insatser 
blivit fler på 
Kastanjen 
under året, 
har det inte 
funnits 
möjlighet att 
göra lika 
många 
aktiviteter 
utanför 
bostaden. 
De har 
minskat från 
ca tre 
aktiviteter i 
veckan till 
en aktivitet. 

I dagsläget 
har både 

60% 35% 

Page 33 of 267



   
 

8 

 

Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

gruppbostad
en och 
Kastanjen 
svårt att 
genomföra 
individuella 
aktiviteter 
utanför 
bostaden 
p.g.a. 
resursbrist. 

Uppskattnin
gsvis är 
målet 
uppfyllt till 
35%. 

Nöjdhet på 
daglig 
verksamhet 
inom LSS 

 21 enkäter 
om hur 
deltagare 
upplever sin 
daglig 
verksamhet 
har delats ut 
och 13 
deltagare 
har svarat, 
d.v.s. en 
svarsfrekven
s på 62%. 
Frågor 
rörande 
medbestäm
mande och 
hur 
deltagarna 
upplever 
personalen 
bemötande 
har 
besvarats. 
Majoriteten 
tycker att 
man får vara 
med och 
påverka 
samt att 
personalen 
har ett bra 
bemötande. 
Utifrån 
enkätsvaren 
är 
uppskattnin
gsvis 85% 
nöjda med 
sin dagliga 

0% 85% 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

verksamhet. 

Upplevelse 
av ensamhet 
hos 
hyresgäst på 
särskilt 
boende 

  17 12 

Seniorer har 
kunskap om 
en hälsosam 
livsstil och 
tillgång till 
aktiviteter 
för att 
främja sin 
hälsa tidigt. 

 Hälsofrämja
de 
hembesök 
har utförts 
till de som 
under året 
fyllt 75 
år.Flertalet 
har upplevt 
samtalen 
som att de 
fått värdefull 
information 
vid besöket. 

Samtliga 
enheters 
hörselombu
d har 
deltagit på 
hörselcaféer
. 

Förebyggand
e hembesök 

 66 
medborgare 
som fyller 75 
år under 
2015 och 
som inte har 
insater från 
kommunen 
har erbjudits 
hälsofrämja
nde 
hembesök. 
40 
medborgare 
har tackat ja 
till besöken 
medan 19 
medborgare 
avstår från 
besök. 
Under året 
har 
samtalen 
bytt namn 
från 
Förebyggand
e hembesök 
till 
Hälsofrämja
de 
hembesök. 
31personer 
av de 
besökta har 
svarat på 
enkät för 
utvärdering, 
där de 
tycker att de 
fått värdefull 
information 
vid besöket 

  

  

100% 75% 

Antalet 
aktiviteter 
där 
förvaltninge

  6 10 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

n bidrar 
/stödjer i 
någon form 

Utvecklingen 
av IT tjänster 
mäts genom 
antalet 
trygghetska
meror 

  2 3 

Seniorer 
klarar sig väl 
i vardagen 
genom att 
utnyttja IT 
och annat 
tekniskt stöd 

 Förutsättnin
garna att 
erbjuda e-
tjänster har 
inte funnits 
under året. 
Någon 
undersöknin
g av 
behov/efterf
rågan har ej 
heller 
genomförts. 

TIllsynskame
ror erbjuds 
brukare som 
har behov av 
tillsyn 
nattetid och 
två personer 
använder sig 
av denna 
tillsyn i 
nuläget. 

Utvecklingen 
av IT tjänster 
mäts genom 
efterfrågan 
av e-
tjänster, 

 Undersöka 
möjlighetern
a att via 
hemsidan 
efterfråga 
seniorernas 
behov av e-
tjänster i 
samarbete 
med 
kommunikat
ören. 

0 0 

Utvecklingen 
av IT tjänster 
etc mäts 
genom 
kunskaps 
inventering i 
samband 
med 
aktiviteter. 

 Förutsättnin
garna att 
följa upp 
aktiviteten 
saknas 

0 0 

Utvecklingen 
av IT tjänster 
mäts genom 
antalet 
trygghetska
meror 

  2 3 

Hyresgäster 
inom särskilt 
boende ska 
försäkras en 
god 
näringsriktig 
kost och 
stimulerand
e 
måltidsmiljö. 

 Arbetet 
fortskrider 
med att 
systematiskt 
arbeta med 
bedömninga
r enligt 
Senior Alert. 

Endast de 
brukare som 
givit 
medgivande 
samt har en 
demensdiag
nos är 
aktuella för 
en BPSD 
bedömning. 

Senior alert, 
riskbedömni
ng 

 34 aktuella 
registreringa
r i Senior 
Alert av 
38(31 dec.) = 
89% 

89% 99% 

BPSD 
(Beteendem
ässiga och 
Psykiska 
Symtom vid 
Demens) 

 Endast de 
brukare som 
givit 
medgivande 
samt har en 
demensdiag
nos är 
aktuella för 
en BPSD 
bedömning. 
BPSD 
bedömninge

80% 85% 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

Bedömninge
n görs flera 
gånger på 
samma 
brukare 
under året. 

Hyresgästen
s upplevelse 
av måltiden 
där andelen 
Nöjda med 
sin 
måltidsmiljö 
vairerar 
mellan 69 % 
- 92 %. 

Hyresgästen
s upplevelse 
av måltiden 
där andelen 
Nöjda med 
maten 
varierar 
mellan 73-
100 %. 

n görs flera 
gånger på 
samma 
brukare 
under året. 
25 brukare 
har bedömts 
på 
Oxelgården 
av 31 
möjliga = 
80% 

Hyresgästen
s upplevelse 
av måltiden 
andelen 
Nöjda med 
måltidsmiljö 

  69% 74% 

Hyresgästen
s upplevelse 
av måltiden 
andelen 
Nöjda med 
maten 

 Resultatet 
2015 blev 
73% nöjda 

73% 75% 

Personer 
med 
riskbruk, 
missbruk 
eller 
beroendepr
oblematik 
och deras 
anhöriga ska 
erbjudas 
effektiv vård 
och stöd. 

  Antal 
rådgivande 
samtal som 
erbjuds 

  0% 100% 

Personer 
som är 
utsatta för 
våld i nära 
relationer 
ska erbjudas 
hjälp och 
stöd. 

 Under 2015 
har 
handläggare 
gått olika 
utbildningar 
för att höja 
sin 
kompetens. 
De har även 
haft extern 
handledning
. I vissa svåra 
ärenden har 
även juridisk 
rådgivning 
använts. 
70 % av 
personalgru

Kompetensh
öjning hos 
samtliga 
medarbetar
e 

 Under 2015 
har 
handläggare 
gått olika 
utbildningar 
för att höja 
sin 
kompetens. 
De har även 
haft extern 
handledning
. I vissa svåra 
ärenden har 
även juridisk 
rådgivning 
använts. 
Under 2015 
har 70 % av 

70% 75% 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

ppen har 
genomgått 
utbildningar 
som ingår i 
grundkompe
tens (ASI, 
MI, LSS 
handläggnin
g). 

personalgru
ppen 
genomgått 
utbildningar 
som ingår i 
grundkompe
tens  (ASI, 
MI, LSS 
handläggnin
g). 

Personer 
med psykisk 
ohälsa ska 
förbättra sin 
fysiska hälsa. 

 Inom 
Socialpsykiat
rin har ett 
frågeformul
är angående 
levnadsvano
r delats ut 
för att 
kartlägga 
nuvarande 
situation 
samt 
fungerat 
som 
diskussionsu
nderlag runt 
brukarnas 
hälsa. 25 
brukare har 
tillfrågats 
om att fylla i 
formuläret 
och 17 
brukare har 
svarat. 
Resultat 
kommer 
under 2016. 

Skattningssk
ala 

 Under året 
har ett 
frågeformul
är angående 
levnadsvano
r delats ut 
för att 
kartlägga 
nuvarande 
situation 
samt 
fungerat 
som 
diskussionsu
nderlag runt 
brukarnas 
hälsa inom 
Socialpsykiat
rin. 25 
brukare har 
tillfrågats 
om att fylla i 
formuläret 
och 17 
brukare har 
svarat. 
Tanken var 
att mäta om 
hälsan 
förbättrats 
under året 
men en 
andra 
mätning har 
inte hunnit 
genomföras. 
Ny mätning 
planeras 
genomföras 
under 2016 
och först då 
kan man få 
resulatat om 
upplevelsen 
av hälsan 
förbättrats 
efter de 

17 25 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

aktiviteter 
som 
genomförts 
under 2015 
samt 2016. 
Nuvarande 
mätvärdet 
svarar bara 
på hur 
många som 
svarat på 
enkäten. 

Vård och 
omsorgsförv
altningen är 
en attraktiv 
arbetsplats 
som  arbetar 
målmedvete
t för att 
utveckla 
medarbetar
ens 
kompetens 
och 
förbättra 
arbetsmiljön 

 Arbetet med 
att ta bort 
delade turer 
är 
genomfört 
så långt 
resurserna 
tillåter. 
Antalet 
delade turer 
varierar 
mellan 2 till 
3 delade 
turer på 12 
veckor. 
Diskussioner 
har förts om 
att minska 
antal helger 
(idag arbetar 
man 
varannan 
helg) som 
ett led i att 
öka 
attraktivitet
en. Ett 
försök 
kommer ske 
inom 
hemtjänsten 
våren 2016. 

Antalet 
delade turer 

  6 6 

Medarbetar
ens 
upplevelse 
av att deras 
kompetens 
tillvaratas 

 Detta mål är 
ej mätbart -
 utgår. 

Trots att det 
ej går att 
mäta har 
sjukskötersk
or utökat 
undersköter
skornas 
delegationer 
att utföra 
uppgifter 
såsom t.ex. 
blodprovsta
gning, 
spolning av 
kateter mm. 

0% 74% 

Handläggnin
gstiderna 
ligger under 
riksnittet 

 Väntetidern
a ligger 
under 
rikssnittet 
för samtliga 
delar. 

Väntetid 
från första 
kontakttillfäl
let till beslut 
om 
försörjningss
töd 

 Prognosen 
har hållit 
även under 
det sista 
kvartalet. 

10 10 

Väntetid 
från första 
kontakttillfäl
let till beslut 

 Antal beslut 
som fattades 
under det 
sista 

15 högst 20 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Nuvärde 
2015 

Målvärde 
2015 

om Särskilt 
boende 

kvartalet är 
10 och 
handläggnin
gs tid 
varierar 
mellan 3-35 
dgar. 
Medelvärdet 
-  från 
ansökan till 
beslut är 15 
dagar. 

Dagar från 
ansökan till 
erbjudande 
om Särskilt 
boende 

 Från 
ansökan till 
erbjudande 
om inflytt på 
SÄBO är det 
i snitt nu 73 
dagar. 

73 högst 85 

1.2 Verksamhet 

Gemensam verksamhet 

Utmaningarna för kommande år är att möta de alltmer ökande behov och förväntningar som 
medborgare har på de insatser och stöd som finns inom nämndens ansvarsområden. Under 
året har en ökad vårdtyngd, fler med större omvårdnadsbehov märkts av i såväl hemtjänsten 
som på de särskilda boendena. Personer med minnesproblematik/demensdiagnos ökar. På de 
särskilda boendena märks att de som flyttat in haft ett sämre hälsotillstånd än tidigare år. Det 
är fler som behöver matas, fler med omvårdnadsbehov där två medarbetare krävs, 
exempelvis vid förflyttningar. Andelen brukare med alkoholdemens har ökat liksom även 
beteenden utifrån psykiatriska diagnoser. 

En volymökning på Kastanjen med 7 lägenheter med särskild service enligt LSS, utan 
förstärkning av resurser, har ställt mycket stora krav på verksamheten. För att säkerställa att 
fattade beslut kan verkställas enligt lag, för att kunna ge brukarna en trygg och god omsorg 
samt säkerställa god arbetsmiljö och undvika sjukfrånvaro krävs inför kommande år 
omprioritering av medel. Arbetsbelastningen och därmed arbetsmiljön påverkas negativt och 
stor risk för sjukskrivning föreligger. Behovet av Daglig verksamhet inom LSS har ökat markant 
de senaste åren och utbudet av praktikplatser inom kommunen är begränsat vilket är 
utmanade och ställer krav på nytänkande. 

Platsplanering och förutsättningarna för att utifrån biståndsbeslut ta emot brukare till såväl 
korttidsplatser, växelvård som särskilt boende och lägenheter med särskild service har varit 
en stor utmaning. Bostadsbristen/platsbristen är mycket påtaglig, vilket även gäller inom 
socialtjänsten där det finns flera bostadslösa medborgare. För att klara bristen på tillgängliga 
platser kommer förvaltningen att behöva sörja för trygg hemgång från sjukhus för brukare till 
ordinarie boende med mer stöd från hemtjänsten. Trycket kommer därmed troligen öka än 
mer inom hemtjänsten. Antal brukare och hemtjänsttimmar har ökat med 19 % 2015 jämfört 
med 2014. 

Antal missbruksärenden har ökat även under 2015 och personalgruppen har utökats med en 
missbrukshandläggare. Antalet anmälningar gällande missbruk samt anmälningar med stöd av 
6 § LVM har stigit. Flera personer har vårdats på institutioner och/eller varit placerade på 
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olika stödboende för att klara drogfrihet, vilket medfört ökade kostnader för missbruksvården 
och underskott i budgeten gällande denna post. Under året har en person varit föremål för 
tvångsvård enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) och en långvarig placering på 
institutioner. Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt höga även om de sjunkit något 
jämfört med föregående år. 

Under 2014 gjordes en förstudie kring bostäder för äldre som lyfte fram behovet av olika 
boende i kommunen, allt från att tillgänglighetsanpassa nuvarande lägenheter och behovet av 
sk Trygghetsboende för att stödja medborgaren att bo i eget boende och på så sätt skjuta på 
behov av särskilt boende. Studien poängterade vikten av att prevention och förebyggande 
verksamhet / insatser behövs i än större utsträckning för att bibehålla hälsan hos den äldre 
medborgaren. Med förstudien som utgångspunkt antogs under året ett inriktningsbeslut av 
Kommunstyrelsen om att ge Lebo/Leko i uppdrag att genomföra en grovprojektering av en 
nybyggnation för Särskilt boende (Vårdboende för äldre) SÄBO. En projektledare med 
verksamhetskännedom utsågs för att biträda i grovprojekteringen. 

Under senhösten startade projektarbetet med att bygga en ny Gruppbostad enligt LSS, med 
målet att vara färdigställt till årsskiftet 2016/2017. Medarbetare i nuvarande verksamhet 
samt enhetschef deltar aktivt i framtagandet av den nya gruppbostaden. Arbetet leds av 
samma projektledare som för det särskilda boendet. 

Införandet av LOV (Lagen om valfrihet) innebar att kommunen under året haft två externa 
utförare av hemtjänstinsatser. En av dessa utförare fanns kvar vid årets slut. 

Hemrehabilitering - ett projekt att införa hemrehabilitering i kommunen startade 2013. Ett av 
syftena var bla att stödja personer i hemmet för att undvika onödiga resor till rehabilitering 
och att träna i reell miljö. Nämnden beslutade inför 2015 att Hemrehabilitering 
fortsättningsvis skulle erbjudas, tillförde inte några resurser utan verksamheten skulle utföras 
inom nämndens budgetram. Förvaltningen har inte lyckats uppnå målet att utföra inom 
budgetram utan verksamheten visar ett underskott med 440 tkr. 

Trygghet i hemmet med tillsynskamera syftar till att införa ny teknik i hemmet och att det 
bidrar till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och 
känna sig trygga. Antalet kameror har varierat under året mellan 2 till 4 st. 

Peppar, peppardagen – en dag för kommunens seniorer gick av stapeln för tredje året och 
utförs i samverkan med det civila samhället. Vård- och omsorgsnämnden delade vid samma 
tillfälle ut priset "Årets frivilliginsats" för arbete som kommer kommunens seniorer till gagn 
och gick till de aktiva volontärerna inom Väntjänsten. 

PwC fick under maj ett uppdrag att utreda alternativa organisationsformer med fokus på en 
ändamålsenlig organisation för såväl den politiska styrningen, tjänstemannaledning som 
verksamheten. PwC har tidigare genomfört två genomlysningar av verksamheterna inom Barn 
och familj samt Vuxenenheten och även en utredning av alternativa organisationsformer. 
Resultaten har på olika sätt presenterats för politiken. Kommundirektören fick utifrån dessa 
utredningar/genomlysningar i uppdrag att ta fram två förslag till organisation med 
konsekvenser ur fyra perspektiv. Dessa perspektiv var: Helhetssyn, Rättssäkerhet, 
Barnkonsekvenser och God arbetsmiljö – attraktiv arbetsgivare. Förvaltningschefer för VON 
och KUB och den gemensamma chefen för Barn och familj samt Vuxenenheten, har 
medverkat i arbetet.Utifrån kommundirektörens uppdrag att ta fram förslag till organisation 
av Individ och familjeomsorgen, dsv Vuxenenheten och Barn- och familjeenheten inom Kultur 
och Bildning, har ett förslag lagts där verksamheten samlas under en och samma nämnd, 
VON. Underlaget har processats i medarbetargrupperna och beslut väntas i februari 2016. 

Vi ser ett behov av att utveckla samverkan med Arbetsmarknadsenheten för att i högre grad 
finna egenförsörjning för personer med försörjningsstöd. Dessutom finns stort behov av att 
finna praktikplatser och sysselsättning för våra personer med funktionsnedsättningar. Ett 
första möte har skett tillsammans med Arbetsmarknadsenheten för att hitta 
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samverkansformer utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och Vård och 
omsorgsförvaltningens behov av stöd för våra brukare. Ett behov framträder av att samtala 
om uppdrag och prioriteringar. 

Nämnden och ledningsgruppen genomförde en gemensam konferens under maj månad i 
syfte att bygga ett gott samarbete, skapa tillit och klargöra roller. Syftet var dessutom att 
beskriva verksamheternas nuläge, utvecklingsideer och framtida utmaningar. I slutet av 
augusti genomfördes ytterligare en heldag med syfte att följa upp tidigare konferens och 
resultat. Enhetscheferna gavs då möjlighet att beskriva hur sommaren varit och vilka höstens 
utmaningar var. Nämnden fick ta del av hur kvalitetsledningssystem och dess arbete kan se 
ut. Förvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för utveckling av Vård och 
omsorg i Lekeberg. 

Ledningsgruppen har fortsatt sitt arbete med mål, strategier och ledarskap. En 
verksamhetsutvecklare har rekryterats och MAR-rollen har sammanförts med MAS-
funktionen. Tre enhetschefer har tagit examen i det nationella chefsprogrammet inom 
äldreomsorg, en chefer har deltagit i utbildningen Personligt ledarskap. Nya moduler i 
verksamhetssystemet ProCapita har upphandlats och ska implementeras under 2016. 

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
enligt SOSFS 2011:9.  Syftet med kvalitetsledningssystem är att säkerställa att rätt saker görs 
vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Det ger en struktur för verksamheten samt skapar ordning och 
reda. Inte minst ska det ge metoder för kontinuerligt förbättringsarbete. En plan för 
implementering har arbetats fram. Höstens fokus var att kartlägga huvudprocesser och 
identifiera brister och utvecklingsområden genom en GAP-analys. Arbetet med att 
implementera LEAN fortskrider. Under hösten 2016 kommer ledningssystemet beskrivas i 
Stratsys vilket är det som ger struktur till det systematiska förbättringsarbetet. 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det 
förebyggande arbetet inom verksamheten. Det förebyggande arbetet med riskbedömningar, 
åtgärder och uppföljning enligt Senior Alert fortgår inom hemtjänsten och på särskilda 
boenden och  ingår nu arbetssättet för de årliga kontrollerna. Målet att 90% av de som bor på 
boenden ska ha en aktuell bedömning med åtgärder och uppföljning uppnåddes inte. 72 % av 
de boende hade aktuella riskbedömningar under 2015. 

Förvaltningen arbetar för att finna framgångsrika strategier för en attraktiv arbetsgivare. Som 
en del i det arbetet är att se över antal helger som medarbetarna arbetar och eventuell 
möjlighet att förändra det. 

Sjukfrånvaron i förvaltningen är hög och resultatet för året är 9,69 %. Förvaltningen kommer 
att aktivt arbeta med strategier på kort och lång sikt för att öka frisktalet. 

Olika utbildningsinsatser har genomförts under året som exempelvis utbildning för samtlig 
baspersonal i kommunikationsverktyget SBAR. Utbildningen syftar till att undvika brister i 
kommunikationsöverföring. 

Betalningsansvaret för utskrivningsklara från Region Örebro län har minskat under 2015. 
Totalt har förvaltningen betalat för 29 dygn till en total kostnad av drygt 135 tkr, kostnad/ 
dygn är 4666 kr. Av de 29 dygnen låg 28 under våren 2015. 2014 var betalningsansvaret 58 
dygn. En ny lag träder i kraft under 2016 som ställer än större krav på tillgängliga platser i 
kommunerna innan betalningsansvaret infaller. 

Hälsofrämjande hembesök, tidigare kallat Förebyggande hembesök. 66 medborgare som fyllt 
75 år under 2015 och inte har några insatser från hemtjänsten har erbjudits hembesök. 40 
stycken tackade ja till besöket. 31 av dessa har svarat på utvärderingsenkät och tycker att de 
fått värdefull information vid besöket. 

En genomgång av alla omvårdnadshjälpmedel har gjorts under hösten. På  alla sängar har 
funktionskontroll genomförts vilket ska göras vartannat år. Lyftar har har besiktats, vilket ska 
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göras varje år och lyftselar 2 ggr/ år. 
Behov av utrangering av sängar och lyftar har aktualiserats då livslängden på hjälpmedel som 
kan repareras är 15 år. Det samma gäller rekommendationerna för hygienstolar. 
Hygienstolar, lyftar och sängar är de hjälpmedel som kostar mest i inköp och en 
utrangeringsplan och en kostnadsberäkning för framtida nyinvestering kommer att redovisas i 
början på 2016. 
Att behovet av omvårdnadshjälpmedel 2015 plötsligt är mycket  kostsamt och kommer så att 
bli några år framöver, beror dels på ökning av brukare och högre vårdtyngd samt att många 
hjälpmedel köptes in samtidigt. Dessa har nu nått gränsen för utrangering samtidigt. 
Tillverkarna tillhandahåller inte reservdelar längre och ur patientsäkerhetssynpunkt kan inte 
andra reparationer göras. 
 

  

  

  

1.3 Ekonomi 

Ekonomiskt resultat 2015 

Vård- och omsorgsnämnden 
Budget 

2015 
Resultat 

2015 
Avvikelse 

Gemensamt 10 652 10 983 -331 

LSS och socialpsykiatri 26 677 28 979 -2 302 

Hemtjänsten, HSL och nattenheten 35 505 36 776 -1 271 

Särskilt boende 32 645 32 891 -246 

Vuxenenheten 9 132 9 775 -643 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 114 611 119 404 -4 793 

 
 

Det ekonomiska resultatet för Vård och omsorgsnämnden uppgår 2015 till – 4 793 tkr. 

 
 

Främsta underskottet gäller höga kostnader inom LSS men även inom vuxenenheten som 
även i år har höga kostnader för försörjningsstöd. Hemrehab har inte kunnat finansieras inom 
nämndens budget och går med underskott. Hemtjänsten och nattenheten har höga kostnader 
för vikarier och övertid på grund av ett större behov av hemtjänst, sjukdom och palliativ vård. 
OB-ersättningen har varit för lågt budgeterad under 2015 efter höjning av ersättningen 2014 
och kan förklara viss del av underskottet. 

Gemensamt -331 tkr 

Kostnader för bostadsanpassning överstiger budget (-700 tkr) samt kostnaden för 
arbetskläder, kurser, inventarier och övrigt material, datakostnader (verksamhetssystem och 
licenser), konsulter och övriga tjänster. 

Nämnden redovisar ett underskott på arvoden, kurser och konferenser på grund av ny nämnd 
i år. 

För att hålla nere nämndens totala underskott har prestationsersättning på 1 300 tkr inte 
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utnyttjats. Även överskott på personalkostnader när det gäller förvaltningsgemensamt främst 
på grund av att kostnaden för enhetschef vuxen delas med Kultur- och bildningsförvaltningen 
fr.o.m. 2015 

LSS och socialpsykiatri – 2 302 tkr 

Underskottet finns inom LSS-verksamheterna med höga kostnader när det gäller 
kontaktpersoner, assistansersättning och personliga assistenter. Övriga verksamheter inom 
LSS har också underskott när det gäller personalkostnader då daglig verksamhet har en tjänst 
på 75 % som ej är finansierad. Kostnader för livsmedel och köp centralkök samt inköp av 
material är höga. Intäkterna för daglig verksamhet är lägre än budgeterat vilket bidrar till 
underskottet. 

Socialpsykiatrin har överskott på löner och lönebidrag. 

Hemtjänsten, HSL och nattenheten -1271 tkr 

Nattenheten -1085 tkr 

Nattenheten har höga kostnader när det gäller vikarier, övertid och OB. Budgeten för OB har 
under året varit felbudgeterad och förklarar en del av underskottet. Under början på året var 
personalkostnaderna höga på grund av hög sjukfrånvaro och utökad bemanning i samband 
med calicivirus. Under året har även kostnaderna för VAK varit höga. Enligt tidigare 
nämndbeslut ska VAK tillsättas i ordinärt boende och SÄBO vid livets slutskede. Timvikarierna 
har inte räckt till så ovan har till stor del fått täckas genom att beordra in ordinarie personal 
med övertid och ökade kostnader som följd. Nattenheten har fått del av det statsbidrag från 
Socialstyrelsen som avser ökad bemanning inom äldreomsorgen för att kunna utöka 
nattpersonalen. 

Hemtjänsten -534 tkr 

Hemtjänsten gör ett underskott då behovet av vikarier har varit högt under sommaren, dels 
på grund av fler brukare samt många med dubbelbesök som inte klarats av inom den 
befintliga staben. Antal brukare och hemtjänsttimmar har ökat under hela 2015. 
Hemtjänsttimmarna har ökat med 19 % jämfört med 2014. 

Arbetsterapeuter och sjuksköterskor redovisar ett överskott för perioden. 

Särskilt boende -246 tkr 

Hemrehab beslutades (150324) finansieras inom vård- och omsorgsnämndens befintliga ram, 
detta har inte lyckats utan Hemrehab uppvisar ett underskott på -440 tkr. 

Linden har haft höga kostnader för vikarier bland annat på grund av Calicivirus bland de 
boende i början på året. 

Oxelgården redovisar ett överskott för 2015 på grund av låg sjukfrånvaro och återhållsam 
bemanning under hösten. 

Vuxenenheten -643 tkr 

Underskottet gäller missbruksvård inom öppenvård och institutionsvård där kostnaderna 
överstiger budget med 502 tkr. 

Försörjningsstödet har ett underskott på -770 tkr för 2015. Utbetalt försörjningsstöd 2015 var 
4 589 tkr jämfört med 2014 4 642 tkr, en minskning med 53 tkr. 

Övriga verksamheter inom vuxenheten redovisar överskott för 2015 med 622 tkr. 

LOV – lagen om valfrihet 

till för att den enskilde ska ha möjlighet välja vem som ska utföra hemtjänst eller hemservice; 
kommun eller extern utförare. 
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LOV Infördes 1 september 2014. Under 2015 fanns det förutom den kommunala utföraren 
också en extern utförare av serviceinsatser. Kostnaden för tjänsteköp bokförs på 
förvaltningsgemensamt och intäkten för tjänsteköp bokförs på hemtjänsten. Årets resultat för 
LOV uppgår till 2 514 tkr. Avvikelsen visar att kostnaden för hemtjänstens verksamhet inte 
motsvarar den framräknade ersättningsnivån. Under kommande år behöver verksamheten 
effektiviseras ytterligare. 
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §5

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5 - Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2015 (VON 16-
1)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för 
vård- och omsorgsnämndens hela ansvarsområdet för år 2015.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2015.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden 2015
 Årsredovisning Vård- och omsorgsnämnden 2015
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omsorgsnämndens 

verksamheter samt justering 
av målvärden i MER-plan
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VON 15-176
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Dnr: VON 15-176

Tjänsteskrivelse - Förslag till reduceringar inom vård- 
och omsorgsnämndens verksamheter samt justeringar 
av målvärden i MER-plan 2016
   

Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 för Lekebergs 
kommun” antagen av KF 2015-11-23 § 58, anges kommunfullmäktiges mål som sätter 
riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. MER-plan med budget för 2016 
och plan för 2017-2018 antogs av Vård och Omsorgsnämnden 2015-12-14 § 79.
I beslutet gav nämnden uppdrag åt förvaltningschefen att ta fram förslag till 
reduceringar i syfte att undvika budgetöverskridande och nå målet att hålla 
budgetram.
Vård- och omsorgsnämnden valde även att anta de av förvaltningen föreslagna 
målen, indikatorerna och målvärdena för 2016. Nämnden hade dock tveksamheter 
om de föreslagna målvärdena var rimliga och gjorde en markering att målvärdena i 
MER-planen kan behöva justeras utifrån det framtagna reduceringsförslaget.

1 Bakgrund
Två av fullmäktige antagna mål utgör mycket stora utmaningar för nämnden och 
förvaltningen. Dessa är 

 Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt, med indikatorn 
Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram

 Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov
       ”Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet
        oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska
        bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg.”

Relationen mellan mål, ekonomi och förväntade resultat står inte i harmoni med 
varandra. Över tid har det funnits ofinansierade verksamheter som enligt lag måste 
verkställas, vilket medfört budgetöverskridande och/eller besparingskrav. Då den av 
fullmäktige tilldelad ramen inte täcker de lagstadgade behoven inom förvaltningen 
krävs omprövning av annan verksamhets berättigande.

2 Analys
I tjänsteskrivelse per 2015-12-17 anges i första hand två riskområden utifrån 
fullmäktiges antagna mål. 

 bemanning inom LSS 
 finansiering av vikarier vid semesterledigheter

För att uppnå trygg och god omsorg om alla samt hålla budgetram krävs 
omfördelning av ekonomiska resurser.
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Dnr: VON 15-176

Förslag lämnas även för att sänka ambitionsnivån och därmed justera målvärdena i 
MER-plan 2016. I de fall där det föreslagna målvärdet för 2016 tydligt skiljer sig från 
snittet bland Sydnärkekommunerna, har målvärdet justerats ner. Se handling 
Justering målvärden VON 2016.

2.1 Ekonomiska konsekvenser
1. En volymökning på Kastanjen med 7 lägenheter med särskild service enligt 

LSS (5+2 nya beslut) kräver utökad bemanning med sammanlagt 3,99 
årsarbetare med en kostnad av 1 970 tkr. I beräkningen finns ingen höjd för 
eller utrymme att inom LSS-verksamheten hantera fler gynnande beslut.

2. För att uppnå ambitionsnivån att täcka 25 dagars semesterledighet med 
vikarier för samtliga verksamheter förutom för gruppen arbetsterapeuter, 
krävs en omfördelning av medel motsvarande 1 600 tkr. 

3. För att öka ambitionsnivån ytterligare och täcka medarbetares samtliga 
semesterdagar (som kan skilja mellan 25- 32 dgr) med vikarier, krävs en 
omfördelning motsvarande 2 100 tkr, dvs ytterligare 500 tkr jämfört med 
alternativ 2.

4. Finansiering av kostnader för dagvårdsresor/färdtjänst, där utfall 2015 var 
400 tkr. Dessa resor är ofinansierade i budget 2016, vilket kräver en 
omfördelning inom ram. Utgångspunkten är att våra dagvårdsverksamheter 
drivs vidare i samma utsträckning som 2015.

5. Utfallet för sjuklönekostnaden 2015 är 1 779 400 kr varav budgeterat 
1 014 000 kr, dvs en avvikelse på -765 400 kr.

3 Slutsats
Nu gällande budgetförutsättningar innebär ett sparbeting i förvaltningen om 5 235 
tkr. Förslag till reduceringar omfattar 3 683 tkr vilket innebär ett kvarvarande 
sparbeting på 1 552 tkr (5 235 tkr- 3 683tkr=1 552 tkr).

Fortfarande finns budgetöverskridande från 2015 som inte är åtgärdade i detta 
förslag, exempelvis kostnader för personliga assistenter, kontaktpersoner, 
försörjningsstöd, placeringar samt bostadsanpassningar.
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Dnr: VON 15-176

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beslutar att genomföra förvaltningens förslag till reduceringar för helår 
med 3 683 tkr
2. Anta den föreslagna justeringen av målvärdena i MER-plan 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Förslag av nya målvärden för VON 2016
MER-plan med budget för 2016 och plan för 2017-2018 antogs av Vård och 
Omsorgsnämnden 2015-12-14 § 79.
I beslutet gav nämnden uppdrag åt förvaltningschefen att ta fram förslag till 
reduceringar i syfte att undvika budgetöverskridande och nå målet att hålla 
budgetram.
Vård- och omsorgsnämnden valde även att anta de av förvaltningen föreslagna 
målen, indikatorerna och målvärdena för 2016. Nämnden hade dock tveksamheter 
om de föreslagna målvärdena var rimliga och gjorde en markering att målvärdena i 
MER-planen kan behöva justeras utifrån det framtagna reduceringsförslaget.

Jämförelse med kommunerna i Sydnärke
Indikatorerna för målen 2016 är hämtade från de öppna jämförelser som utarbetas 
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Socialstyrelsen. För 
varje föreslagen indikator har ett ursprungsvärde satts, d.v.s. resultatet av de öppna 
jämförelserna 2015. 

De öppna jämförelserna möjliggör att Lekeberg kommuns resultat går att jämföra 
mot valfri kommun i hela Sverige. Det finns i andra sammanhang ett samarbete 
mellan kommunerna Laxå, Lekeberg, Hallsberg och Askersund, de så kallade 
Sydnärkekommunerna. Lekebergs resultat i de öppna jämförelserna 2015 har därför 
jämförts med dessa kommuner för att få ett snittvärde.

I de fall där det föreslagna målvärdet för 2016 tydligt skiljer sig från snittet bland 
Sydnärkekommunerna, har målvärdet justerats ner.

Justerade målvärden
Nedan redovisas de målvärden som justerats ner. Ursprungligt förslag och nytt 
förslag visas.

Indikator Utgångsvärde Tidigare målvärde 2016 Nytt målvärde 2016
Andel hyresgäster 
på Oxelgården 
som inte besväras 
av ensamhet

Totalt 30 % (Riket 
34 %)

Oxelgården 17 % 
Linden 40 %

Oxelgården 34 % Oxelgården 25 %

Andel 
hemtjänsttagare 
som upplever att 
tillfälliga 
förändringar 
meddelas i förväg

51 % (Riket 69 %) 60 % 53 %

Andelen Totalt 50 % (Riket 55 % 52 %
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Indikator Utgångsvärde Tidigare målvärde 2016 Nytt målvärde 2016
hyresgäster som 
anger att de vet 
vart de ska vända 
sig med 
synpunkter och 
klagomål 

45 %)

Oxelgården 47 %
Linden 53 %

Andelen 
hyresgäster på 
Oxelgården som 
anger att 
möjligheterna att 
komma utomhus 
är bra

Totalt 44 % (Riket 
58 %)

Oxelgården 9 %
Linden 71 %

Oxelgården 58 % Oxelgården 42 %

Andelen 
hyresgäster på 
Linden som anger 
att måltiden är en 
trevlig stund på 
dagen

Totalt 79 % (Riket 
69 %)

Oxelgården 92 %
Linden 69 %

Linden 72 % Linden 71 %

Andelen 
hemtjänsttagare 
som anger att de 
kan påverka vilka 
tider de får hjälp

48 % (Riket 61 %) 55 % 50 %

Andelen 
hyresgäster på 
Oxelgården som 
anger att de kan 
påverka vilka tider 
de får hjälp

Totalt 64 % (Riket 
60 %)

Oxelgården 50 %
Linden 71 %

Oxelgården 60 % Oxelgården 55 %

För komplett förteckning över mål och indikatorer som föreslagna målvärden 2016, 
2017 och 2018 se dokument ”Mål och indikatorer 2016”.
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Förslag på reduceringar VON 2016 samt konsekvenser 
samt konsekvenser

Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018” anges 
kommunfullmäktiges mål som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste 
åren. MER-plan med budget för 2016 och plan för 2017-2018 antogs av Vård och 
Omsorgsnämnden den 14 december 2015.

I beslutet gavs uppdrag åt förvaltningschefen att ta fram förslag till reduceringar i 
syfte att undvika budgetöverskridande och nå målet att hålla budgetram.

Bakgrund
Två av fullmäktige antagna mål utgör mycket stora utmaningar för nämnden och 
förvaltningen. Dessa är 

 Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt, med indikatorn 
Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram

 Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov
”Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med bibehållet 
oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla medborgare ska 
bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård och omsorg.”

Inför arbetet med äskanden 2016 angav Kommunstyrelsen tre prioriterade mål för 
kommunen varav målet för Vård och omsorgsnämnden lydde:
”Lekebergs kommun bibehåller den höga kvaliteten och brukarnöjdheten inom Vård 
och Omsorg.”
I budgetarbetet beskrevs åtta (8) äskanden med bedömning som kritiska utifrån 
angivet mål. I samtliga äskanden fanns risk för budgetöverskridande, då 
omfördelning inte ansågs möjlig inom befintlig ram utan att en omprioritering av icke 
lagstyrd verksamhet sker. Äskandena omfattade totalt 5 135 tkr för 2016, exklusive 
beräknad engångskostnad för två omfattande bostadsanpassningsärenden om totalt 
1,1 tkr. Ett äskande antogs avseende förstärkning av undersköterskor i hemtjänsten 
motsvarande 3 årsarbetare (1 542 tkr) på grund av volymökning.

Relationen mellan mål, ekonomi och förväntade resultat står inte i harmoni med 
varandra. Över tid har det funnits ofinansierade verksamheter som enligt lag måste 
verkställas, vilket medfört budgetöverskridande och/eller besparingskrav. Då den av 
fullmäktige tilldelad ramen inte täcker de lagstadgade behoven inom förvaltningen 
krävs omprövning av annan verksamhets berättigande.

Analys
Behov av omfördelning 
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I tjänsteskrivelse per 2015-12-17 anges i första hand två riskområden utifrån 
fullmäktiges antagna mål. 

 bemanning inom LSS 
 finansiering av vikarier vid semesterledigheter

För att uppnå trygg och god omsorg för alla samt hålla budgetram krävs 
omfördelning av ekonomiska resurser enligt nedan. 

1. En volymökning på Kastanjen med 7 lägenheter med särskild service enligt 
LSS (5+2 nya beslut) kräver utökad bemanning med sammanlagt 3,99 
årsarbetare till en kostnad av 1 970 tkr. För att säkerställa att fattade beslut 
kan verkställas enligt lag, för att kunna ge brukarna en trygg och god omsorg 
samt säkerställa god arbetsmiljö och undvika sjukfrånvaro krävs denna 
omfördelning av medel.

I ovanstående beräkning finns ingen höjd för eller utrymme att inom LSS-
verksamheten hantera fler gynnande beslut.

2. För att uppnå ambitionsnivån att täcka 25 dagars semesterledighet med 
vikarier för samtliga verksamheter förutom för gruppen arbetsterapeuter, 
krävs en omfördelning av medel motsvarande 1 600 tkr. 

3. För att öka ambitionsnivån ytterligare och täcka alla medarbetares samtliga 
semesterdagar (som kan skilja mellan 25- 32 dgr) med vikarier, krävs en 
omfördelning motsvarande 2 100 tkr, dvs ytterligare 500 tkr jämfört med 
alternativ 2.

4. Finansiering av kostnader för dagvårdsresor/färdtjänst, där utfall 2015 var 
400 tkr. Dessa resor är ofinansierade i budget 2016, vilket kräver en 
omfördelning inom ram. Utgångspunkten är att våra dagvårdsverksamheter 
drivs vidare i samma utsträckning som 2015.

5. För att täcka eventuella kostnader för särskilt kostsamma redan beslutade 
bostadsanpassningsärenden (total beräkning 1 100 tkr) som kan komma att 
bokföras på 2016 finns en oförutsedd reserv om 1 000 tkr att tillgå. 
Konsekvensen blir att inga andra medel finns att fördela under året.

Det uttalade KF målet för sjukfrånvaron på kommunnivå innebär en stor utmaning 
för förvaltningen. Sjukfrånvaron är hög inom förvaltningen och ett aktivt arbete 
pågår för att förändra dessa tal och bidra till att kommunens mål nås. Konsekvensen 
blir ett högre frisktal men också troligt reduceringskrav i verksamheterna, då medel 
för vikarier vid sjukfrånvaro finns budgeterat för 5 dagar per medarbetare. Utfallet 
för sjuklönekostnaden 2015 är 1 779 400 kr varav budgeterat 1 014 000 kr, dvs en 
avvikelse på -765 400 kr.
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Nu gällande budgetförutsättningar innebär ett sparbeting i förvaltningen om 5 235 
tkr. Förslagen till reduceringar omfattar 3 683 tkr vilket innebär ett kvarvarande 
sparbeting på 1 552 tkr (5 235 tkr- 3 683tkr=1 552 tkr).
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Konsekvenser om ovanstående omfördelningar inte sker 
LSS är en så kallad rättighetslag. För Kastanjens del kan inte fattade beslut verkställas 
enligt lag och överprövning av avslag kan ske i domstol av de rättigheter som lagen 
föreskriver. Verksamheten riskerar att inte kunna ge brukarna en trygg och god 
omsorg på grund av brister i bemanningen. Arbetsbelastningen och därmed 
arbetsmiljön påverkas negativt och stor risk för sjukskrivning föreligger.  

För 2016 finns budgeterat 20 dagars semestervikarier för samtliga enheter utom för 
gruppen arbetsterapeuter, där inga medel för semestervikarier finns. Konsekvensen 
för majoriteten av verksamheterna är krav på att inte bemanna planerad frånvaro 
mer än 20 dagar, även när en bedömning görs om risk föreligger att 
patientsäkerheten inte kan säkerställas eller att en god omsorg inte kan ges. 
Verksamheten måste trots det fortgå dygnet om, året om. 

En bedömning görs i dagsläget även utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, där stor risk för 
sjukfrånvaro föreligger. Vårdtyngden har ökat och kommer att öka, vilket ibland leder 
till behov av och krav på dubbelbemanning. 

Förvaltningen har idag en hög sjukfrånvaro som verksamheterna målmedvetet 
arbetar med att sänka. Dessa förutsättningar påverkas negativt om marginella 
möjligheter finns att täcka planerad frånvaro med vikarier i en verksamhet som 
bedrivs dygnet runt, året om. Konsekvensen blir ytterligare besparingskrav i 
verksamheterna.

Utgångspunkter i Budget 2016
Ramförstärkning har skett i 2016 års budget med 1,5 mkr, 3,0 årsarbetare, riktade till 
hemtjänsten samt 650 tkr för tidigare obudgeterade ob-kostnader fördelade 
procentuellt till samtliga verksamheter utifrån 2015 års utfall.

I förvaltningen har en hög sjukfrånvaro som under 2016 kommer arbetas aktivt med 
att sänka. Budgeten är beräknad utifrån 5 dagars sjukfrånvaro per medarbetare. 
Denna budgetpost sänktes från 2014 till 2015 med 1 100 tkr. Det procentuella 
utfallet för 2015 var för hela förvaltningen 9,69 %. 

Semesterlagen ger rätt till 25 dagars semester upp till och med 39 år, 31 dagar from 
40 år och 32 dagar from 50 år. Möjligheten för arbetsgivare att neka uttag av 
berättigade semesterdagar finns inte. Medelåldern för tillsvidareanställda inom 
förvaltningen är per november 2015 45,5 år, vilket innebär 31 semesterdagar i snitt. 
För vikariekostnader vid frånvaro pga semester finns budgeterat 20 
dagar/medarbetare förutom för gruppen arbetsterapeuter. Differensen blir ca 11 
dagar per anställd där vikariekostnad är ofinansierad om behov finns att tillsätta 
vikarie för samtliga frånvarodagar.
Denna budgetpost sänktes från 2014 till 2015 med 500 tkr.

En trygg och god omsorg för alla 
Målet för äldrepolitiken, är enligt Socialdepartementet hösten 2014, att äldre ska 
kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna 
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åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha 
tillgång till god vård och omsorg.

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen lyder;

”Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. 

Den gäller för alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt 
socialtjänstlagen. För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och 
respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, 
självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Målet är att stödja det friska hos äldre och underlätta så att de i första hand kan bo 
kvar hemma så länge det är möjligt och så länge de själva så önskar.

Äldres hälsa - Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Källa: Folkhälsomyndigheten

I den Folkhälsopolitiska rapporten om Äldres hälsa beskrivs demografiska trender, 
hälsoutveckling bland äldre, genomförda åtgärder och resultat samt framtida behov.

Framtidens folkhälsa är allas ansvar. Här ges en fördjupad bild av äldres hälsa. Den 
ökande andelen äldre kommer att ställa stora krav på samhället, inte minst 
ekonomiska. Därför är det angeläget att satsa på hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder som kan göra att behovet av vård och omsorg skjuts 
upp och att funktionsnedsättningarna kommer senare. Det är viktigt med åtgärder 
som ska främja, bevara och stärka det friska, och de behövs även utanför vården och 
omsorgen. Satsningarna behöver göras i god tid och de bör omfatta alla äldre.

I ett tidigare uppdrag (Statens folkhälsoinstitut, 2009a) lyfte Folkhälsoinstitutet fram 
fyra argument för att satsa på äldres hälsa, och de är än idag minst lika relevanta:

• Andelen äldre ökar, vilket förmodligen kommer att ge ökade kostnader inom 
omsorgen och hälso- och sjukvården.

• Det är lönsamt att investera i äldres hälsa. Det finns bland annat beräkningar som 
visar att de ekonomiska besparingar som kan göras i sjukvården är större per person 
för äldre än för yngre eftersom sjukdomar är vanligare bland äldre.

• Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet. Fyra områden lyfts fram som extra 
viktiga för ett gott åldrande: social gemenskap och socialt stöd, meningsfullhet, fysisk 
aktivitet och goda matvanor.

• Hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen. Skillnaderna jämnas inte ut med ökad 
ålder utan skillnader som uppstod tidigare i livet tenderar att bli bestående.

Det finns flera studier som betonar vikten av att få vara självständig så länge som 
möjligt (Gabriel & Bowling, 2004). För äldre innebär självständighet att vara rörlig 
och oberoende, vilket ger frihet att ta sig ut på egen hand och engagera sig i olika 
aktiviteter samt att träffa vänner och bekanta. Aktivitet och rehabilitering ökar 
förutsättningarna för ett hälsosamt åldrande. 
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Förslag till reduceringar och konsekvenser
Dessa förslag är en sammanställning av möjliga reduceringar utifrån att de inte är 
lagstadgade verksamheter. I stort sett samtliga förslag är av förebyggande och 
rehabiliterande karaktär. 

Förslagen syftar till att få en starkare, mer trovärdig budget för samtliga av 
förvaltningens verksamhetsområden utifrån obudgeterade faktiska kostnader över 
tid, och för att uppnå KFs indikator Nämnden håller sin budgetram.

Dessutom syftar de till att skapa ökade förutsättningar för måluppfyllelse att 
Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov.

Sammantaget lämnas förslag på reduceringar motsvarande som mest med 
helårseffekt 3 683 tkr. Full effekt uppnås först 2017 då flertalet av förslagen innebär 
personalreduceringar. Förvaltningens sammanfattande förslag för att hålla 
budgetram utifrån ekonomiska förutsättningar 2016, återfinns i slutet av 
dokumentet. 

Lindens servering stängs helt
Reducering: halvår 100 tkr, helår 200 tkr

Vardagar bedrivs verksamheten som en daglig verksamhet enligt LSS med 1-3 
deltagare och 1 st. handledare. Under helger bemannar vård och omsorg med 
ekonomibiträde. 

• Upphör matservering helt drabbas de kunder som äter där, vilket är några 
fler personer vardagar än helger, i snitt 20 personer 

• Cirka 5-7 personer i snitt från seniorboendet Björken drabbas 

• Kunderna är i dag i en mix av åldrar

• LSS förlorar en arbetsplats där deltagare kan arbeta

• Handledartjänsten påverkas ej då den placeras i annan del av verksamheten 
med samma deltagare

• nya behov av insatser inom hemtjänsten kan ev. uppstå t.ex. mattjänst, 
matlådor

• De äldre förlorar en naturlig mötesplats för social samvaro

Egenfinansiering av färdtjänstresor till dagvårdsverksamhet 
Gläntan och Dagrehab
Reducering resor tur och retur: 76 tkr halvår, helår 151 tkr

Bakgrund

Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva 
persontrafiken. Om man har ett funktionshinder som gör att man har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig själv eller att åka med allmänna kommunikationer så kan 
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man ha rätt till färdtjänst. Funktionshindret ska inte endast vara tillfälligt utan bestå i 
minst 3 - 6 månader.

Ansökan om färdtjänst lämnas till Länstrafiken Örebro AB som därefter bedömer den 
sökandes färdtjänstbehov. Färdtjänsttillstånd omfattar inte resor som av någon 
annan anledning bekostas av annan myndighet.

Färdtjänsten gäller för resa i Örebro län. Avgiften är beroende av resans längd och är 
fastställd av Länstrafikens styrelse. Lägsta avgift är 40 kr för en enkel resa upp till 15 
km. Högsta avgift är 125 kr. Antalet resor inom färdtjänsten är normalt obegränsade. 

Tidigare utfördes dessa resor av personal inom förvaltningen och med fordon ägt av 
kommunen. En ny upphandling av färdtjänstresor skedde 2014. Skälet till att 
nämnden valde att delta i upphandlingen var att resor i egen regi sågs som sårbara 
utifrån bemanning samt ur en säkerhetsaspekt. Den politiska viljeinriktningen var då 
att kostnaden för resorna skulle var oförändrad, dvs gratis för brukarna.

 Konsekvenser

Personerna som deltar på demensdagvården Gläntan och Dagrehab har idag 
transport till och från dagvården med färdtjänst där resekostnaden bekostas av 
kommunen.

• Vid beslut om egenfinansiering kommer personerna på demensdagvården 
och dagrehab att få ökade kostnader och risk finns att de inte deltar i 
dagvården

• Kostnaden för dagvårdsresor specificeras från Länstrafiken from 2015 och 
belastar Vård och omsorg utifrån principen att förvaltningen erbjuder 
verksamheten och då ska resekostnaden budgeteras där. Övriga 
färdtjänstresor belastar kommunstyrelseförvaltningen. Genom 
egenfinansiering får förvaltningen intäkt för del av den faktiska kostnaden

• En tidigare politisk viljeinriktning ligger till grund för nuvarande lösning

Denna intäkt skulle delvis finansiera den obudgeterade kostnaden om 400 tkr för 
färdtjänstresor. 

Neddragning av 20 % demenssjuksköterska, 2016-2017
Reducering: 105 tkr helår

Bakgrund

Nuvarande demenssjuksköterska kommer under de närmaste två åren ha uppdrag 
som projektledare för byggnation av Gruppbostad LSS och nytt Särskilt boende. 
Därav föreslås en tillfällig neddragning med 20 % tjänst.

Konsekvenser 

Omprioritering har gjorts av vilka insatser som kvarstår i hennes uppdrag som 
demenssköterska. En del av uppgifterna återförs till vårdcentralen, en tydligare 
behovsprioritering görs tillsammans med arbetsterapeuten. Konsekvensen blir en 
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lägre ambitionsnivå på det uppsökande arbetet liksom motivationsarbetet för 
personer med demenssjukdom.

Nedläggning av dagrehabiliteringen
Reducering: 1 åa samt material, halvår 279 tkr helår 557 tkr

Dagrehabiliteringen är till för personer med behov av rehabilitering

Kriterier

 Nedsatt aktivitets- och funktionsförmåga som inverkar på personens 
självständighet.

 Uppvisa motivation och vilja samt aktivt kunna medverka i sin rehabilitering.
 Ha förmåga till aktiviteter i grupp.

Syfte

Att utifrån individuella konkreta rehabiliteringsmål förbättra eller upprätthålla 
aktivitetsförmåga för att klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt.

Målgrupp

Personer med rehabiliteringsbehov som bor i ordinärt boende med eller utan 
hemtjänstinsatser.

Konsekvenser:

 Anhöriga får en större belastning fysiskt vilket kan leda till att kvarboende i 
ordinärt boende förkortas.

 Anhöriga blir själva sjuka vilket medför ökade hemtjänstinsatser, behov av 
korttidsplats och växelvårdsplats.  

 Lidande för personen och ökat behov av vård och omsorg
 Social samvaro i grupp går förlorad
 Att inte få ökad livskvalitet och ett socialt umgänge
 Ökat behov av hemrehabilitering
 Ökat tryck på hemtjänstinsats, hemrehabilitering, korttidsplats eller särskilt 

boende

Antalet inskrivna på dagrehab 2015

Kvartal 1: 16 st inskrivna gäster varav 11st har hemtjänst.

Kvartal 2: 17 st inskrivna gäster varav 12 st har hemtjänst

Kvartal 3: 16 st inskrivna gäster varav 9 st har hemtjänst

Kvartal 4: 16 st inskrivna gäster varav 11 st har hemtjänst

Träningen är indelad i 4-veckors perioder, 2 dagar i veckan. Storleken på gruppen 
bestäms av träningsbehovet. Under hemma perioden får delar av gruppen träning via 
hemrehab.
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Nedläggning av Gläntan
Reducering: 1 åa, halvår 232 tkr, helår 464 tkr  

• Demensdagvården, Gläntan är till för personer som bor i eget boende och 
har en demens sjukdom eller demensliknande symtom. För att kunna delta 
på demensdagvården krävs biståndsbeslut. Idag deltar 10-15 personer på 
demensdagvården där beslut finns på 1-4 dagar i veckan. I väntan på 
verkställande av säbo-beslut kan upp till 5 dagar per vecka bli aktuellt. 

• Dagverksamhet Lönnen bedrivs på torsdagar och är till för yngre personer 
med demensdiagnos eller minnesnedsättning där syftet är att få en tidig 
kontakt med personen och anhöriga. 

• Syftet med Gläntan och Lönnen är att ge en trygg och meningsfull vardag. Att 
stärka självkänslan, integritet och självbestämmande. Ge ökad livskvalitet och 
få ett socialt umgänge. Syftet är även att skapa tid för make/maka eller 
annan anhörig som bor tillsammans med personen till återhämtning och 
vardagsaktiviteter som inte går att utföra då personen befinner sig i sitt hem.

Konsekvenser:

• Anhöriga får inte den avlastning som de behöver dagtid för att orka med den 
24-timmars vård som personen kräver. Detta kan leda till ett ökat antal 
ansökningar till särskilt boende.

• Personen som deltar i demensdagvården får uppskattningsvis en försämrad 
livskvalité.

• Medarbetare inom vård och omsorg får en sämre kännedom om personer 
med demensdiagnos som bor kvar i ordinärt boende utan hemtjänstbeslut 
och som har beslut på demensdagvård.

Nedläggning av Socialpsykiatrins dagverksamhet 
Reducering: 1 åa, halvår 215 tkr, helår 429 tkr  

Bakgrund

I överenskommelsen om psykisk ohälsa mellan SKL och socialdepartementet 
prioriteras området sysselsättning. I inventeringar som gjorts i landets kommuner 
framkommer att endast 50 % av målgruppen har någon typ av sysselsättning. För att 
få del av prestationsmedlen som är knutna till överenskommelsen måste kommunen 
aktivt jobba med utveckling av sysselsättning för målgruppen personer med psykisk 
ohälsa. Ett annat område som utmärker sig i inventeringen är brukarnas kroppsliga 
ohälsa. Målgruppen är överrepresenterade vad det gäller övervikt, fetma och stress 
relaterat till kroppsliga sjukdomar. På dagverksamheten jobbar man aktivt med dessa 
frågor i syfte att förbättra hälsan för målgruppen.

I dag är 17 personer inskrivna på dagverksamheten. 

Konsekvenser

• En nedläggning av verksamheten skulle innebära ett lidande för personerna 
som av flera av de inskrivna beskrivs som en ”livlina”. En nedläggning skulle 
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också innebära ett ökat behov av andra insatser t.ex. boendestöd som inom 
befintlig ram inte skulle kunna tillgodose behoven. 

• Behoven skulle inte kunna tillgodoses på rätt sätt och den sociala aspekten 
av att träffas i grupp skulle gå förlorad, vilket dessutom är mer effektivt än 
att träffa brukare enskilt. Den sociala gemenskapen har av deltagarna lyfts 
fram som en starkt bidragande positiv effekt på återhämtning. 

• Arbetet med hälsa inom målgruppen, som har ett stort ohälsotal, skulle gå 
förlorat.  

• Kommunen får inte del av prestationsmedel för att kunna utveckla 
sysselsättningsverksamheten för målgruppen.

Neddragning av frivilligsamordnarna 
Reducering: 55 % tjänst under perioden 1 september-31 december 2016 inklusive 
hälsofrämjande samtal (hembesök) under andra halvåret 2016, halvår 2016 77 tkr, 
helår 2017 251 tkr

Hälsosam livsstil seniorer/Senior IT
Reducering: lokaler, aktiviteter, material – halvår 238 tkr, helår 475 tkr

Bakgrund
I det Regionala programmet för social välfärd i Örebro län som samtliga kommuner 
ställt sig bakom beskrivs - En god äldreomsorg enlig följande:

De äldre i Örebroregionen lever ett aktivt liv och har en värdig tillvaro. De upplever 
social gemenskap, känner trygghet och har inflytande i samhället och över sin vardag. 

Nationella mål för äldrepolitiken utgör grunden för detta. 

• De äldre har kunskap om hälsosamma levnadsvanor och tillgång till anpassad 
hälsorådgivning och aktiviteter för att kunna främja sin hälsa i tidigare åldrar.

• De äldre klarar sig själva i vardagen genom rehabiliteringsinsatser och genom 
att utnyttja IT och andra teknikstöd samt tjänster inom vården och 
omsorgen.

• De äldre kan få hjälp och stöd med vård och omsorg i hemmet såväl som i 
särskilt boende, och får sjukhusvård när det är nödvändigt.

• I Örebroregionen känner de sjuka äldre trygghet och förtroende för vården 
och omsorgen.

I en ambition att möta den Seniora/äldre medborgarens (som blir allt fler) behov och 
skapa möjlighet till social samvaro och trygghet inrättades/ påbörjades denna 
verksamhet 2014.

En medarbetare går i pension per sista augusti 2016. Syftet är att inte återbesätta 
den resursen om 0,55 årsarbetare. 
Lokaler för verksamheten tillställs idag på Linden.

Konsekvenser
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• Inga hälsofrämjande samtal kan erbjudas/genomföras – kan eventuellt läggas 
in i Folkhälsoteamet uppdrag

• Färre möjligheter att utbilda frivilliga/volontärer, vilka i andra kommuner ses 
som en tillgång/förutsättning för att stödja den äldre/seniora personen

• Sociala aktiviteter som kommunen samordnar, planerar och genomför 
minskar

• Peppar-peppardagen skulle kunna genomföras i VONs regi i samverkan med 
Folkhälsoteamet

• Särskild lokal för social samvaro/aktiviteter behöver inte etableras. Om 
beslut tas om att stänga Lindens servering helt kommer den lokalen att vara 
tillgänglig för denna verksamhet.

• IT-café (kompetenshöjning inom teknik/IT) för äldre/seniora medborgare 
genomförs inte

Avveckla aktivitetstimmen
Reducering: Hemtjänst halvår 138 tkr, helår 275 tkr 

Reducering: SÄBO 2 åa, 475 tkr halvår, helår 950 tkr

Bakgrund

Hemtjänst fick för 2015 fått extra medel om 276 tkr från nämnden, för att införa en 
(1) aktivitetstimme per månad. Ca 100 har erbjudits aktivitetstimme, varav 26 tackat 
ja. Verksamheten har from hösten 2015 ökat bemanningen utifrån de destinerade 
medlen för att möta detta mål. 

På de särskilda boendena har 1 t/v funnits i ca 2,5 år. Dessa har dock endast utförts i 
begränsad del.

Konsekvenser av borttagning av aktivitetstimmen inom hemtjänsten 
Nämndbeslut om 1 tim/mån i hemtjänst 

Syfte

Att alla hemtjänsttagare erbjuds en egen tid för att kunna göra önskad aktivitet 
tillsammans med sin kontaktperson. Aktivitetstimmen främjar relationen mellan 
hemtjänsttagare och kontaktperson och skapar en social gemenskap. 
Aktivitetstimmen ger en guldkant på vardagen.

Konsekvenser

 Att brukare som tackat ja till att få bestämma över en egen aktivitet under 1 
tim/mån blir missnöjda.

 Förfrågan och information har lämnats till ett 100-tal brukare och 
inspirationen från alla nöjda brukare som har använt aktivitetstimmen håller 
på att sprida sig i kommunen. 

 Minskad aktivitetstid kan leda till inaktivitet och minskat välbefinnande
 Minskad möjlighet till social kontakt och gemenskap
 Anhöriga känner ett större ansvar för själva se till att aktiviteter utförs
 De hemtjänsttagare som saknar anhöriga/vänner kommer få färre aktiviteter
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Konsekvenser av borttagning av aktivitetstimme på särskilt boende
Bakgrund

Vård- och omsorgsnämnden tog 2012 beslut om införandet av tre lokala 
värdighetsgarantier utifrån att det den 1 januari 2011 infördes en nationell 
värdegrund i socialtjänstlagen. 

Den första av de tre lokala värdighetsgarantierna riktades till särskilt boende och 
lyder:

 Vi garanterar individer som bor inom särskilt boende minst en individuell 
aktivitet/vecka utformad utifrån den enskildes önskemål tillsammans med 
utsedd kontaktperson.

Inga ekonomiska medel tillfördes verksamheten utan värdighetsgarantin skulle 
uppfyllas inom tilldelad ram.

Syfte
Att alla boende får egen tid för att kunna planera och genomföra önskad aktivitet 
tillsammans med sin kontaktperson. Det är de boende själva som bestämmer 
aktiviteten. För de personer som har en demensdiagnos och inte kan uttrycka sin 
önskan om aktivitet har levnadsberättelsen stor betydelse.  Aktivitetstimmen främjar 
relationen mellan boende och kontaktperson och skapar en social gemenskap.

Konsekvenser 

Då inga ekonomiska resurser tillfördes verksamheten när värdighetsgarantin infördes 
2012, innebär ett borttagande av aktivitetstimmen en neddragning av 
grundbemanningen på Linden och Oxelgården motsvarande en årsarbetare per 
enhet, vilket också ökar behovet av delade turer för att klara verksamheten.

Under verksamhetsåret 2015 har denna värdighetsgaranti inte kunnat uppfyllas i sin 
helhet då andelen vårdkrävande brukare har ökat.

 Minskad aktivitetstid för alla boende kan leda till upplevd inaktivitet och 
minskat välbefinnande

 Minskad möjlighet till social kontakt, minskat välbefinnande och en ökad risk 
för inaktivitet hos våra brukare.

 Ökad risk för upplevd ensamhet och otrygghet då egentiden med 
kontaktpersonen går förlorad.

Avveckling av hemrehabiliteringen – ofinansierad i budget 
2016
Kostnad: 1 åa, - halvår 210 tkr, helår 420 tkr

Hemrehab är ofinansierat i budget 2016 så till vida inte reduceringar/omfördelningar 
sker. Verksamheten bedrivs i dagsläget med minimal insats i avvaktan på nämndens 
beslut och inga nya patienter tas emot. 

Målgrupp
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Personer med rehabiliteringsbehov som bor i ordinärt boende med eller utan 
hemtjänstinsatser.

Kriterier

 Nedsatt aktivitets- och funktionsförmåga som inverkar på personens 
självständighet.

 Uppvisa motivation och vilja samt aktivt kunna medverka i sin rehabilitering.

Syfte

Att utifrån individuella konkreta rehabiliteringsmål förbättra eller upprätthålla 
aktivitetsförmåga för att klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt. 
Kvarboendeprincipen är vägledande, vilket innebär att kunna bo kvar i sitt hem så 
länge som möjligt. Svenska kommunförbundets vägledning för Ädelreformens 
genomförande 1992 uttalades att ”Vård och service ska flyttas till människorna 
istället för tvärtom och utformas individuellt efter vars och ens behov”.

Konsekvenser:

 Anhöriga får en större belastning fysiskt vilket kan leda till att kvarboende i 
ordinärt boende förkortas

 Anhöriga blir själva sjuka vilket medför ökade hemtjänstinsatser, behov av 
korttidsplats och växelvårdsplats

 Lidande för personen och ökat behov av hemtjänst
 Att inte få ökad livskvalitet och ett socialt umgänge
 Inaktivitet
 Ökat tryck på hemtjänstinsats, dagrehabilitering, korttidsplats eller särskilt 

boende

Antalet inskrivna patienter inom hemrehab 2015.

Antalet inskrivna patienter under 2015 är 21 st och planeringen visar på ytterligare 4 
patienter som ska starta upp sin träning.

Av dessa patienter är det 7 st som växlar mellan dagrehab och hemrehab dvs. får sin 
träning av hemrehab under hemperioden.

Hemrehab genomför ca 4 träningsbesök per dag, besöken tar ca en timme, med 
planerad ökning av inskrivna patienter planeras framöver 5 besök per dag.

V:44 genomfördes 21 träningstimmar fördelade på 8 st patienter varav 7 st har 
insatser via hemtjänsten i varierande grad.

V:45 genomfördes 14 st träningstimmar fördelade på 7 st patienter varav 6 st har 
insatser via hemtjänsten i varierande grad

V:46 genomfördes 18 st träningstimmar fördelat på 8 patienter varav 7 st med 
hemtjänstinsats.

V:47 genomfördes 18 st träningstimmar fördelat på 10 patienter varav 8 st med 
hemtjänstinsats.
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En annan ambitionsnivå är att bedriva Hemrehab i reducerad form med hemtjänsten 
som utgångspunkt till en ofinansierad kostnad av 200 tkr. 
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Förvaltningens förslag till reduceringar

Förslag Halvårseffekt 
2016

Helårseffekt 
2016

Lindens servering stängs 
helt

100 tkr 200 tkr

Egenfinansiering av resor 
till dagvårdsverksamhet 
Gläntan och Dagrehab

76 tkr 151 tkr

Neddragning av 
demenssjuksköterska

0 kr 105 tkr

Nedläggning av 
dagrehabilitering

279 tkr 557 tkr

Nedläggning av Gläntan 232 tkr 464 tkr

Nedläggning av 
socialpsykiatrins 
dagverksamhet

215 tkr 429 tkr

Neddragning av 
verksamhet med 
frivilligsamordnarna, inkl 
hälsofrämjande samtal

77 tkr 77 tkr

Hälsosam livsstil 
seniorer/Senior IT

238 tkr 475 tkr

Ta bort aktivitetstimmen 
inom hemtjänsten och 
särskilda boenden

613 tkr 1 225 tkr

Totalt: 1 830 tkr 3 683 tkr

Fortsatt drift av 
hemrehabilitering, ej 
finansierat i budget 2016

440 tkr

Alternativ att driva 
hemrehab i reducerad form

200 tkr
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Mål och indikatorer VON 2016

Kommunfullmäktige 
mål

Kommunfullmäktige 
indikator

VON mål VON indikator Utgångsvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018

Andel av 
medborgarna som tar 
kontakt med
kommunen via 
telefon får ett direkt 
svar på en enkel fråga

- - 72 % 80 % 90 % 95 %Lekebergs kommun 
gör det enkelt för 
sina medborgare att 
bo i Lekeberg

Andel av 
medborgarna som 
skickar in en enkel 
fråga via e-post får 
svar inom två 
arbetsdagar

- - 32 % 50 % 70 % 90 %

Värde
Medarbetarundersök
ningen (medel)

- - 3,81 Öka Öka Öka

Sjukfrånvaro - - 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5,6 %
Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram

- - 0 % i avvikelse 0 % i avvikelse 0 % i avvikelse 0 % i avvikelse

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas 
på ett hållbart sätt

Årets investeringar 
och amorteringar 
finansieras av egna 
medel.

- - Ja Ja Ja Ja

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

El-förbrukningen i
kommunens 
fastigheter

- - 2 687 MWh –
LEKO (2014)
109 MWh –
Kommunhuset
(2014)

Minska Minska Minska
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Kommunfullmäktige 
mål

Kommunfullmäktige 
indikator

VON mål VON indikator Utgångsvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018

Andelen förnybar 
energi

- - 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel brukare som är
ganska/mycket nöjda
med sin hemtjänst

- - 92 % 92 % 92 % 92 %

Andelen brukare på
särskilt boende som 
är
ganska/mycket nöjda
med sitt särskilda
boende

- - 84 % 84 % 84 % 84 %

Andel av befolkningen
som får
försörjningsstöd

- - 2,7 % 2,6 % 2,5 % 2,4 %

- Andel hyresgäster 
på Oxelgården 
som inte besväras 
av ensamhet

Totalt 30 % (Riket 34 %)

Oxelgården 17 % 
Linden 40 %

Oxelgården 25 % Oxelgården 30 % Oxelgården 35 %

- Andel 
hemtjänsttagare 
som anger att 
personal kommer 
på avtalad tid

72 % (Riket 86 %) 77 % 82 % 87 %

Lekebergs kommun 
erbjuder en trygg 
och god
omsorg för alla 
utifrån behov

-

Hemtjänsttagaren 
och hyresgästen 
ska uppleva en god 
och trygg omsorg

Andel 
hemtjänsttagare 
som upplever att 
tillfälliga 
förändringar 
meddelas i förväg

51 % (Riket 69 %) 53 % 55 % 57 %
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Kommunfullmäktige 
mål

Kommunfullmäktige 
indikator

VON mål VON indikator Utgångsvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018

- Andelen 
hemtjänsttagare 
som anger att de 
vet vart de ska 
vända sig med 
synpunkter och 
klagomål 

62 % (Riket 62 %) 63 % 64 % 65 %

- Andelen 
hyresgäster som 
anger att de vet 
vart de ska vända 
sig med 
synpunkter och 
klagomål 

Totalt 50 % (Riket 45 %)

Oxelgården 47 %
Linden 53 %

Totalt 52 % Totalt 54 % Totalt 56 %

- Antalet personal 
som en 
hemtjänsttagare 
möter under 14 
dagar

20 st (Riket 15 st) 15 st 15 st 15 st

- Andelen 
hyresgäster på 
Oxelgården som 
anger att 
möjligheterna att 
komma utomhus 
är bra

Totalt 44 % (Riket 58 %)

Oxelgården 9 %
Linden 71 %

Oxelgården 42 % Oxelgården 44 % Oxelgården 46 %

- Andelen 
hyresgäster på 
Linden som anger 
att maten brukar 
smaka bra

Totalt 85 % (Riket 76 %)

Oxelgården 100 %
Linden 73 %

Linden 75 % Linden 77 % Linden 79 %
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Kommunfullmäktige 
mål

Kommunfullmäktige 
indikator

VON mål VON indikator Utgångsvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018

- Andelen 
hyresgäster på 
Linden som anger 
att måltiden är en 
trevlig stund på 
dagen

Totalt 79 % (Riket 69 %)

Oxelgården 92 %
Linden 69 %

Linden 71 % Linden 73 % Linden 75 %

- Andelen 
hemtjänsttagare 
som anger att de 
kan påverka vilka 
tider de får hjälp

48 % (Riket 61 %) 50 % 52 % 54 %

- Andelen 
hyresgäster på 
Oxelgården som 
anger att de kan 
påverka vilka 
tider de får hjälp

Totalt 64 % (Riket 60 %)

Oxelgården 50 %
Linden 71 %

Oxelgården 55 % Oxelgården 57 % Oxelgården 59 %

- Serviceutbudet 
inom LSS grupp- 
och serviceboende 
ska hålla hög 
kvalitet

Andel av 
maxpoäng 
avseende 
kvalitetsaspekter 
LSS grupp- och 
serviceboende 

76 % (Riket 82 %) 82 % 83 % 84 %

- Följt upp resultat 
av insatser utifrån 
mål - på 
individnivå

Nej Ja, vissa Ja Ja

- Utredningsmall 
med 
barnperspektiv

Nej Ja Ja Ja

-

Verksamhetens 
arbete med 
missbruks- och 
beroendevård och 
ekonomiskt bistånd 
ska bygga på 
kunskap och 
helhetssyn Klagomålshanteri Nej Ja Ja Ja
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Kommunfullmäktige 
mål

Kommunfullmäktige 
indikator

VON mål VON indikator Utgångsvärde Målvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018

ng
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §6

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic

Page 2 of 3Page 76 of 267



Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6 - Reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter samt justering av målvärden i MER-plan 2016 (VON 
15-176)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 för Lekebergs kommun” 
antagen av KF 2015-11-23 § 58, anges kommunfullmäktiges mål som sätter riktningen för 
kommunens arbete de närmaste åren. MER-plan med budget för 2016 och plan för 2017-2018 
antogs av Vård och Omsorgsnämnden 2015-12-14 § 79.
I beslutet gav nämnden uppdrag åt förvaltningschefen att ta fram förslag till reduceringar i syfte att 
undvika budgetöverskridande och nå målet att hålla budgetram.
Vård- och omsorgsnämnden valde även att anta de av förvaltningen föreslagna målen, indikatorerna 
och målvärdena för 2016. Nämnden hade dock tveksamheter om de föreslagna målvärdena var 
rimliga och gjorde en markering att målvärdena i MER-planen kan behöva justeras utifrån det 
framtagna reduceringsförslaget.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beslutar att genomföra förvaltningens förslag till reduceringar för helår 
med 3 683 tkr
2. Anta den föreslagna justeringen av målvärdena i MER-plan 2016.

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter 

samt justeringar av målvärden i MER-plan 2016
 Förslag på reduceringar VON 2016 samt konsekvenser
 Justering av målvärden MER-plan 2016
 Förslag till nya målvärden MER-plan 2016
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Användning av statliga medel 
till förbyggande verksamhet

5

VON 16-17
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Tjänsteskrivelse 2016-02-03 1 (4)

Dnr: VON 16-17

Tjänsteskrivelse - Förslag att använda statliga 
stimulansmedel till förebyggande verksamhet
   

Ärendebeskrivning
Förvaltningen behöver göra reduceringar i verksamheterna för att uppnå en budget i 
balans. Samtidigt tilldelas kommunen medel av Socialstyrelsen för att öka 
bemanningen inom äldreomsorgen. Nämnden föreslås besluta att använda de 
tilldelade medlen för att fortsätta bedriva de förebyggande verksamheter som tagits 
bort. Nämndes ges tre olika förslag till hur medlen kan fördelas mellan 
verksamheterna och föreslås besluta om ett av dessa. Vidare föreslås nämnden att ta 
bort värdighetsgarantin om en aktivitet per vecka för boende i särskild boendeform 
då detta inte går att utföra i praktiken eftersom inga medel tilldelats för detta.

1 Bakgrund
I förslag till reduceringar i Vård- och Omsorgsnämndens verksamheter 2016 föreslås 
ett antal reduceringar som inte är tvingande i lag. Ej lagstyrda verksamheter är ofta 
av förebyggande karaktär, vars syften är att bevara eller öka individers egna 
förmågor och därigenom undanröja eller senarelägga behovet av kompenserande 
insatser från samhället. Med andra ord verka för människors livskvalitet och minska 
kostnaderna för kommunen. 

1.1 Reducering av förebyggande arbete
Bland reduceringsförslagen finns (besparing uttryckt på ett budgetår)

 Hemrehabilitering (440 tkr)
 Demensvårdens dagverksamhet (464 tkr)
 Dagrehabilitering (557 tkr)

Sammanlagt skulle reduceringarna minska kostnaderna med 1461 tkr.

1.1.1 Värdighetsgarantin
Lekebergs kommuns värdighetsgaranti anger bl.a. att

Vi garanterar individer som bor inom särskilt boendeform minst en 
individuell aktivitet/vecka utformad utifrån den enskildes önskemål 
tillsammans med utsedd kontaktperson.

1.1.2 Ofinansierad verksamhet
Hemrehabilitering är idag ofinansierat i nämndens budget. Likaså finns ingen tilldelad 
budget för att utföra aktivitetstimmen inom de särskilda boendena. De särskilda 
boende har försökt att utföra aktivitetstimmen i ordinarie verksamhet men den 
behöver ofta prioriteras bort. 

1.1.3 Hemtjänsten kan utföra hemrehabilitering
Hemtjänsten har räknat på, och föreslagit, att de kan utföra hemrehabilitering till en 
omkostnad om 200 tkr.
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Dnr: VON 16-17

1.2 Statliga stimulansmedel
Socialstyrelsen har att fördela medel riktade mot äldreomsorgen under åren 2015-
2018. Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen 
finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och 
kvalitet för den enskilde.

Användningen av medlen ska rapporteras till Socialstyrelsen och ej utnyttjade medel 
ska återbetalas.

För perioden 1 juli-31 december 2015 fördelades 750 tkr till Lekebergs kommun. För 
2016 tilldelas Lekebergs kommun 1,569 tkr av de statliga medlen. 

2 Analys
2.1 Övergripande konsekvenser
Viktiga funktioner som förebyggande verksamhet har är att möjliggöra social 
gemenskap, motverka inaktivitet och avlasta anhöriga. 

Reducering av dessa verksamheter beskrivs leda till minskad livskvalitet och trygghet 
för den enskilde och anhöriga. En annan väntad konsekvens är 
överskjutningseffekten på övriga verksamheter, d.v.s. fler individer kan komma att 
behöva hemtjänstinsatser, boendestöd, plats på korttidsboende eller särskilt boende, 
något som istället ger ökade kostnader på sikt. 

3 Slutsats
För att åstadkomma en budget i balans behöver de föreslagna reduceringarna göras. 
Samtidigt bedöms konsekvenserna bli minskad kvalitet i vården och på sikt högre 
kostnader. Därför bör de statliga medlen användas för att återinföra de 
verksamheter som tagits bort i reduceringarna.

De statliga medlen kan riktas till de förebyggande verksamheterna enligt ett av 
nedanstående förslag.

Förslag 1

De statliga medlen används för att bedriva hemrehabilitering (440 tkr), 
demensvårdens dagverksamhet (464 tkr) och dagrehabilitering (557 tkr) till en 
sammanlagd kostnad om 1461 tkr. 

Resterande 108 tkr fördelas lika mellan Oxelgården och Linden för att utföra 
aktivitetstimmen enligt garantin.

Förslag 2

Det statliga medlen används för att bedriva hemrehabilitering i reducerad form (220 
tkr), demensvårdens dagverksamhet (464 tkr) och dagrehabilitering (557 tkr) till en 
sammanlagd kostnad om 1241 tkr.

Resterande 328 tkr fördelas lika mellan Oxelgården och Linden för att utföra 
aktivitetstimmen enligt garantin.
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Dnr: VON 16-17

Förslag 3

Det statliga medlen används för att bedriva demensvårdens dagverksamhet (464 tkr) 
och dagrehabilitering (557 tkr) till en sammanlagd kostnad om 1021 tkr.

Hemtjänsten tilldelas 200 tkr för att utföra hemrehabilitering.

Resterande 348 tkr fördelas lika mellan Oxelgården och Linden för att 
aktivitetstimmen enligt garantin.

Nämnden föreslås att besluta enligt förslag 2 då hemrehabilitering kan fortsätta att 
bedrivas i den form den bedrivs idag, d.v.s. en redan inarbetad arbetsmetodik. 
Dessutom ger det relativt mycket medel över till att utföra aktivitetstimmen enligt 
värdighetsgarantin.

3.1 Värdighetsgarantierna
Nämnden har tidigare beslutat om tre värdighetsgarantier för äldre i Lekeberg. Dessa 
garantier avser avgränsade och konkreta aktiviteter; en aktivitet per vecka för 
hyresgäster på våra särskilda boenden, ett personligt samtal inom en vecka vid 
inkommen synpunkt eller klagomål samt att i förväg meddela om tiden för den 
enskildes insats ändras mer än 15 minuter.

Det finns några uppenbara problem med att uppfylla garantierna i praktiken:

 Då inga pengar tilldelats för att utföra aktivitetstimmen blir den i praktiken 
utförd i mycket liten utsträckning. 

 Att ta emot och analysera inkomna synpunkter och klagomål är en central del 
i förvaltningens kvalitetsledningssystem. Alla synpunkter från brukare och 
anhöriga ska hanteras enligt rutin, vilket i praktiken gör det svårt att 
garantera ett personligt samtal i samtliga fall då dessa kan bli många till 
antalet. 

 Varken hemtjänsten eller de särskilda boendena har ett arbetssätt som lovar 
mottagaren att insatsen ska ske på visst klockslag. Garantin blir därför 
missvisande och går inte att utföra i praktiken.

Som värdighetsgarantierna är utformade får de litet genomslag i hur verksamheten 
bedrivs. Något som istället saknas är en ledande värdegrund för nämndens arbete. En 
värdegrund anger inriktningen för nämndens verksamheter och ska genomsyra hur 
förvaltningen planerar och genomför sitt arbete. Detta är en väsentlig komponent för 
kvalitetsledningssystemets struktur, mål för verksamheten och för den vård- och 
omsorgsplan som tas fram för nämndens verksamhet.

Därför föreslås nämnden att ta bort värdighetsgarantierna och istället uppdra åt 
förvaltningschef att arbeta fram en värdegrund för nämnden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beslutar att använda de statliga stimulansmedlen riktade mot äldreomsorg för att 
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Dnr: VON 16-17

bedriva hemrehabilitering, demensvårdens dagverksamhet och dagrehabilitering 
enligt förslag 2.

2. Beslutar att ta bort värdighetsgarantierna.

3. Uppdrar åt förvaltningschef att arbeta fram en värdegrund för nämndens 
verksamheter

LEKEBERGS KOMMUN

Anneli Carlsson Christian Cederhag
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §7

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic

Page 2 of 3Page 84 of 267



Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7 - Användning av statliga medel till förebyggande verksamhet 
(VON 16-17)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen behöver göra reduceringar i verksamheterna för att uppnå en budget i balans. 
Samtidigt tilldelas kommunen medel av Socialstyrelsen för att öka bemanningen inom 
äldreomsorgen. Nämnden föreslås besluta att använda de tilldelade medlen för att fortsätta bedriva 
de förebyggande verksamheter som tagits bort. Nämndes ges tre olika förslag till hur medlen kan 
fördelas mellan verksamheterna och föreslås besluta om ett av dessa. Vidare föreslås nämnden att ta 
bort värdighetsgarantin om en aktivitet per vecka för boende i särskild boendeform då detta inte går 
att utföra i praktiken eftersom inga medel tilldelats för detta.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beslutar att använda de statliga stimulansmedlen riktade mot äldreomsorg för att bedriva 
hemrehabilitering, demensvårdens dagverksamhet och dagrehabilitering enligt förslag 2.

2. Beslutar att ta bort värdighetsgarantierna.

3. Uppdrar åt förvaltningschef att arbeta fram en värdegrund för nämndens verksamheter

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag att använda statliga stimulansmedel till förebyggande verksamhet
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Ombudgetering på grund av 
omorganiation - Anhörigstöd 

och Frivilligsamordnare

6

VON 16-10
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Tjänsteskrivelse 2016-02-02 1 (1)

Dnr: VON 16-10

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering anhörigstöd och 
frivilligsamordnare
   

Ärendebeskrivning
En omorganisation har skett inom Vård- och omsorgsförvaltningen där 
personalansvaret för anhörigstöd och frivilligsamordnare flyttats från enhetschef på 
vuxenenheten till enhetschefen på Linden. Budgeten för anhörigstöd och 
frivilligsamordnare flyttas från ansvar 530800 Enhetschef vuxen till ansvar 530300 
Enhetschef Linden.

1 Bakgrund
En omorganisation har skett inom Vård- och omsorgsförvaltningen där 
personalansvaret för anhörigstöd och frivilligsamordnare flyttats från enhetschef på 
vuxenenheten till enhetschefen på Linden.  Omorganiseringen medför att 
budgetmedel behöver flyttas mellan dessa två ansvar.

793 tkr motsvarande 1,85 % tjänst flyttas från ansvar 530800 till ansvar 530300. Samt 
475 tkr avseende övriga verksamhetskostnader för frivilligsamordning och 20 tkr för 
att täcka kostnader för kurser, handledning och telefonkostnader för 
anhörigstödjare.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att flytta 793 tkr motsvarande 1,85 % tjänst 
samt 475 tkr för övriga verksamhetskostnader frivilligsamordnare och 20 tkr till övrigt 
för anhörigstödjare från ansvar 530800 (enhetschef vuxen) till ansvar 530300 
(enhetschef Linden). 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §8

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Ombudgetering på grund av omorganistaion - Anhörigstöd 
och Frivilligsamordnare (VON 16-10)
Ärendebeskrivning
En omorganisation har skett inom Vård- och omsorgsförvaltningen där personalansvaret för 
anhörigstöd och frivilligsamordnare flyttats från enhetschef på vuxenenheten till enhetschefen på 
Linden. Budgeten för anhörigstöd och frivilligsamordnare flyttas från ansvar 530800 Enhetschef 
vuxen till ansvar 530300 Enhetschef Linden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att flytta 793 tkr motsvarande 1,85 % tjänst samt 475 tkr för 
övriga verksamhetskostnader frivilligsamordnare och 20 tkr till övrigt för anhörigstödjare från ansvar 
530800 (enhetschef vuxen) till ansvar 530300 (enhetschef Linden).

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att flytta 793 tkr motsvarande 1,85 % tjänst samt 475 tkr för 
övriga verksamhetskostnader frivilligsamordnare och 20 tkr till övrigt för anhörigstödjare från ansvar 
530800 (enhetschef vuxen) till ansvar 530300 (enhetschef Linden).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering anhörigstöd och frivilligsamordnare

Page 3 of 3Page 90 of 267



Ekonomisk uppföljning januari 
2016

7

VON 16-18
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Tjänsteskrivelse 2016-02-03 1 (1)

Dnr: VON 16-18

Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning januari 2016

   

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 31 januari för Vård- 
och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 januari 2016

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Handläggare
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mån 1

Januari Riktpunkt 8,3%

2016 Utfall 8,4%

Inkl LOV

Vård- och omsorgsnämnden Budget helår Utfall januari Procent förbrukat Avvikelse period

Gemensamt 30 180 2 365 7,8% 150

LSS och socialpsykiatri 26 872 2 271 8,5% -31 

Hemtjänsten 0 275 -275 

HSL och nattenheten 18 022 1 620 9,0% -118 

Särskilt boende 34 354 2 609 7,6% 254

Vuxenenheten 8 104 704 8,7% -29 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 117 532 9 843 8,4% -49 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Ekonomisk uppföljning per ansvar  (tkr)

Kommentar: 
Utfallet avviker med - 49 tkr i perioden

Gemensamt: Överskott löner pga vakant enhetschefstjänst. Köp arbetskläder högt i perioden. Bostadsanpassning - 61 
tkr. Budget för oförutsett ca 90 tkr. Nämnd - 23 tkr i perioden. Fakturor för inkontinensmaterial ej inkomna för 
perioden. 
LSS och socialpsykiatri: Intäkter assistansersättning lägre än budget, Övriga kostnader kontaktpersoner höga i 
perioden
Hemtjänsten: Personalkostnader höga i perioden när det gäller sjuklön, vikarier och övertid.
HSL och nattenheten: Nattpersonal - 164 tkr: höga personalkostnader månadsavlönade, sjuklön, ob och vikarier AT: 
Höga personalkostnader pga semesteravslut 32 tkr. SSK: litet överskott pga vakant tjänst 20%.
Särskilt boende:Överskott personalkostander Oxelgården. Lägre lönebidrag än budgeterat för perioden. Köp 
centralkök högt i perioden. Hemrehab ofinansierat - 34 tkr. Linden säbo överskott på lönekostnad, likaså för 
anhörigstöd och frivilligsamordning. 
Vuxenenheten:Höga kostnader för missbruksvård. Överskott biståndshandläggning. Semesteravslut 21 tkr. 
Försörjningstsödet är högt för perioden -45 tkr.

OBS! Kostnader för lokalvård och vaktmästare samt kapitalkostnader är ej bokförda i perioden totalt 128 tkr
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Ekonomisk uppföljning per ansvar  (tkr)
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1

Utbetalt försörjningsstöd per månad

2012 2013 2014 2015 2016

Budget 

2016

Jan 281 360 355 393 363 318

Feb 327 383 389 340 318

Mar 309 434 428 357 318

Apr 190 383 405 339 318

Maj 343 354 400 364 318

Jun 340 349 394 372 318

Jul 321 390 400 380 318

Aug 251 379 351 352 318

Sep 252 305 393 321 318

Okt 284 399 362 555 318

Nov 347 420 350 325 318

Dec 405 371 415 491 318

Summa 3649 4527 4642 4589 363 3817

Budget helår 3817

Avvikelse perioden -45 

281 360 355 393,2 363,3
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §9

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9 - Ekonomisk uppföljning januari 2016 (VON 16-18)
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 31 januari för Vård- och 
omsorgsnämnden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 januari 2016

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 januari 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning januari 2016
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Utredning avseende Lindens 
användning i framtiden

8

VON 15-167
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Tjänsteskrivelse 2016-02-09 1 (2)

Dnr: VON 15-167

Tjänsteskrivelse - Lindens användning i framtiden

   

Ärendebeskrivning
Linden byggdes på 60-talet och uppfyller idag inte de krav som ställs på ett särskilt 
boende för äldre, varför nämnden beslöt att utreda hur Linden kan och behöver 
användas i kommunens verksamhet i framtiden. Utredningen visar att Lindens lokaler 
kommer att behövas, men att byggnaden bäst lämpar sig för verksamhet som 
korttidsvård och rehabilitering. Om Linden fortsätter att bedrivas som äldreboende 
kommer det 2031 saknas lokaler för korttidsvård och rehabilitering. Nämnden 
föreslås att fatta inriktningsbeslut om att Linden huvudsakligen ska användas för 
korttidsvård och rehabilitering, att utreda om, var och när fler äldreboenden behöver 
byggas, alternativt utreda hur behovet av platser för korttidsvård ska tillgodoses i 
framtiden.

1 Bakgrund
I förstudien1 inför beslut om att bygga ett nytt särskilt boende i Fjugesta, beskrivs 
Linden som ett ålderdomshem byggt på 60-talet, ombyggt 1998 för att möta kraven 
för ett särskilt boende, men som trots detta inte når upp till rekommendationerna för 
ett modernt äldreboende. Vård- och Omsorgsnämnden ger förvaltningschef 
uppdraget2 att utreda om Linden är nödvändig i Vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet för att klara de framtida behoven av särskilt boende, vilken verksamhet 
som är lämplig att bedriva i Lindens lokaler samt hur de tekniska förutsättningarna 
ser ut för att använda huset för olika ändamål på längre sikt. Utredningen är bilagd 
denna tjänsteskrivelse.

2 Analys
Utredningen visar att det kommer råda brist på platser i särskilt boende och för 
korttidsvård i Lekebergs kommun 2031. Detta trots den planerade byggnationen av 
ett nytt särskilt boende för äldre i Fjugesta. 2031 kommer Oxelgården, Linden och det 
nya särskilda boendet att vara mer eller mindre fullbelagt. Då har inte behovet av 
platser för korttidsvård alls tagits med i beräkningen, d.v.s. det finns inga lokaler för 
att bedriva den typen av verksamhet.

Utredningen visar vidare att Linden inte är utformat enligt aktuella regler som gäller 
för särskilda boenden. Att bygga om Linden för att bättre matcha kraven skulle 
innebära omfattande och dyra ingrepp i byggnaden. Det blir troligtvis billigare på sikt 
att riva Linden och bygga nytt.

Istället föreslås att Linden bör användas för verksamheter som korttidsvård och 
rehabilitering, för vilka lokalerna lämpar sig väl. Genom att renodla typen av 
verksamhet som bedrivs i lokalerna bör genomflödet kunna öka vilket ger 

1 Förstudie - Långsiktig planering av boende för äldre i Lekebergs kommun 
2 VON 15-167 § 70
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Tjänsteskrivelse 2016-02-09 2 (2)

Dnr: VON 15-167

kostnadsbesparingar. Ev. lediga platser skulle kunna säljas till kringliggande 
kommuner.

3 Slutsats
Det nya särskilda boendet planeras att byggas först med 32 platser och senare med 
möjlighet till ytterligare 16 platser, totalt 48 platser. Utredningen visar att samtliga 48 
platser kommer behövas de kommande åren. 

Vidare visar utredningen att detta inte räcker för att täcka behovet i kommunen. Det 
bör planeras för ytterligare byggnation av särskilda boenden, förslagsvis i Mullhyttan 
och Lanna som, enligt SCB´s befolkningsprognos, kommer utgöra 18 % respektive 14 
% av gruppen 80 år och äldre 2031.

Linden bör huvudsakligen användas för korttidsvård och rehabilitering. 

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Uppdrar åt förvaltningschef att utreda behovet av byggnation av fler äldreboenden 
i Lekebergs kommun, var dessa bör byggas och när de bör byggas.
2. Beslutar att Linden huvudsakligen ska användas för korttidsvård och rehabilitering.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Christian Cederhag
Förvaltningschef Handläggare

Page 101 of 267



Utredning Lindens användning i framtiden 

1 Uppdraget
I förstudien1 inför beslut om att bygga ett nytt särskilt boende i Fjugesta, beskrivs 
Linden som ett ålderdomshem byggt på 60-talet, ombyggt 1998 för att möta kraven 
för ett särskilt boende, men som trots detta inte når upp till rekommendationerna för 
ett modernt äldreboende. Vård- och Omsorgsnämnden ger förvaltningschef 
uppdraget2 att utreda om Linden är nödvändig i Vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet för att klara de framtida behoven av särskilt boende, vilken verksamhet 
som är lämplig att bedriva i Lindens lokaler samt hur de tekniska förutsättningarna 
ser ut för att använda huset för olika ändamål på längre sikt.

Med särskilt boende avses i den här utredningen det som Socialtjänstlagen beskriver 
som ”särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd”.

1.1 Prognoser om befolkningsmängden i Lekeberg
Enligt prognosen3 är befolkningsmängden i Lekeberg 8337 personer 2030, vilket är en 
ökning från prognosen 2014 som angav 8017 personer 2030. I tabellen nedan visas 
prognosen för 2031.

Största procentuella ökningen enligt aktuell prognos sker i åldersgruppen 80 år eller 
äldre som står för knappt 37 % av den totala befolkningsökningen. 

BEFOLKNINGEN

ÅR TOTALT 0-24 ÅR 25-64 ÅR 65-79 ÅR > 80 ÅR

2015 7 525 2215 3699 1225 386

2020 7958 2391 3811 1306 450

2025 8183 2513 3834 1271 564

2031 8360 2573 3877 1215 694

FÖRÄNDRING  % 
INOM 
ÅLDERSGRUPPEN

11 % 16 % 5 % -1 % 80 %

FÖRÄNDRING I 
ANTAL PERSONER

835 358 178 -10 308

FÖRÄNDRING % AV 
BEFOLKNINGEN

100 % 43 % 21 % -1 % 37 %

1 Förstudie - Långsiktig planering av boende för äldre i Lekebergs kommun 
2 VON 15-167 § 70
3 Befolkningsprognoser för Lekebergs kommun och delområden åren 2015–2031 - Statistiska 
Centralbyrån (SCB) 
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Figur 1 Förändring åldersspann i Lekeberg 2015-2031. Källa: SCB´s befolkningsprognos för Lekeberg 2015

Figur 1 visar grafiskt hur respektive åldersspann förändras under perioden enligt 
prognosen.

Om det för resonemangets skull antas att unga kommer in på arbetsmarknaden först 
vid 25 år ålder samt att pensionsålder stannar vid 65 år visar prognosen att glappet 
mellan antalet arbetsföra och övriga ökar under perioden. (Figur 2)

Lekebergs kommun, liksom riket i övrigt, står inför att en allt krympande andel 
medborgare i arbetsför ålder medan andelen medborgare som kan vara i behov av 
kommunens tjänster ökar. 
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Figur 2 Glappet mellan arbetsföra och övriga. Källa: SCB´s befolkningsprognos för Lekeberg 2015

1.1.1 Immigration
Prognosen från SCB bygger på antagande om en immigration till Lekeberg om 20 
personer per år vilket motsvarar den genomsnittliga immigrationen under åren 
2009–2014. Med bakgrund av utvecklingen kring immigrationen under slutet av 2015 
kan den siffran komma att öka. 

1.2 Särskilt boende i Lekebergs Kommun

1.2.1 Tillgängliga platser i särskilt boende idag
Lägenheter i särskilt boende finns idag på Oxelgården och på Linden, två fastigheter i 
Fjugesta tätort. 

1.2.1.1 Oxelgården 
På Oxelgården finns 48 lägenheter fördelat på tre (3) våningsplan och två (2) 
huskroppar. Husen bildar sex (6) avdelningar med åtta (8) lägenheter i varje. Fem (5) 
av dessa avdelningar har inriktning mot demens. Den sjätte avdelningen fungerar 
idag som gruppboende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Under 2016 kommer ett nytt gruppboende att börja byggas i kommunen vilket 
innebär att även dessa lägenheter blir tillgängliga.

Det ska alltså finnas 40 tillgängliga platser för särskilt boende på Oxelgården. I 
praktiken tas lägenheter vid behov i anspråk för korttidsvård. I slutet av 2015 bodde 
det 39 permanenta hyresgäster på Oxelgården samtidigt som 3 korttidsplatser 
verkställdes (dessa delar på en lägenhet). 

Från 2017 ska det finnas 48 tillgängliga platser för särskilt boende på Oxelgården.
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Figur 3 Boende i särskilt boende i Lekeberg åren 2012-2015 samt korttid åren 2013-2015. Källa: ProCapita

1.2.1.2 Linden 
På Linden finns 40 lägenheter fördelat på två (2) våningsplan. Varje våningsplan 
bildar två (2) avdelningar samt att en femte avdelning är inrymd i kontorsbyggnaden. 
Platserna på Linden har inriktning mot somatiska svårigheter. Sex (6) lägenheter är 
avsatta för verkställighet av korttidsvård.  

Det ska alltså finnas 34 tillgängliga platser för särskilt boende på Linden. I praktiken är 
det fler lägenheter som behöver tas i anspråk för korttidsplaceringar. I slutet av 
november 2015 bodde det 26 permanenta hyresgäster på Linden samtidigt som 12 
korttidsplatser verkställdes. 

Denna utredning utgår från antalet platser i särskilt boende efter att gruppbostaden 
byggts och inga korttidsplatser utöver de sex (6) på Linden tar lägenheter i anspråk.

Sammanfattningsvis:

ÄLDREBOENDE PLATSER I SÄRSKILT BOENDE VERKLIGT ANTAL PLATSER

OXELGÅRDEN 48 40

LINDEN 34 26

SUMMA 82 platser 66 platser

1.2.2 Prognos framtida behov av platser i särskilt boende
En sammanställning4 av behovet av platser på särskilt boende (säbo) i Lekeberg visar 
ett snitt över åren 2012 och 2015 på knappt 71 platser. I prognosen har också 
undersökts hur behovet av korttidsplatser såg ut under samma period, vilket visar ett 
snitt om 17 platser. Se figur 3. 

4 Från verksamhetssystemet ProCapita
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71 platser på särskilt boende 2015 motsvarar ca 18 % av åldersgruppen 80 år och 
äldre. Prognosen är därför att 2031 behövs 128 platser i särskilt boende. 

17 platser på korttidsboende 2015 motsvarar ca 4 % av åldersgruppen 80 år och 
äldre. Prognosen är därför att 2031 behöver 31 beslut om korttidsvård verkställas. I 
praktiken innebär detta dock inte ett behov av 31 lägenheter då placeringarna är 
utspridda under månaden, d.v.s. alla vistas inte på boendet samtidigt. Enligt uppgift 
från verksamheten togs 9 lägenheter i anspråk för korttidsvård under december, 
vilket motsvarar 43 % av de 21 verkställda korttidsplaceringarna under samma 
månad. Prognosen är därför att korttidsvården 2031 tar 14 lägenheter i anspråk.

1.3 Förebygga ohälsa bland äldre
Folkhälsomyndigheten beskriver5 att prognoser visar att kostnaderna för 
äldreomsorg och sjukvård kommer att öka med närmare 270 procent fram till 2040. 
Att förebygga ohälsa är därför viktigt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Forskning 
betonar fyra pelare i arbetet med att förebygga ohälsa bland äldre:

 social gemenskap och stöd
 meningsfullhet
 fysisk aktivitet
 goda matvanor

Insatser på dessa områden lever till ökad livskvalitet och samhällsekonomiska vinster.

5 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009, R 2009:18, Det är aldrig för sent

ÅR 

ANTAL 
PERSONER
> 80 ÅR

BEHOV AV 
PLATSER I 
SÄBO

FÖRÄNDRING 
AV PLATSER I 
SÄBO

2015 386 71

2020 450 83 + 9

2025 564 104 + 30

2031 694 128 + 54

ÅR 

ANTAL 
PERSONER
> 80 ÅR

BEHOV AV 
PLATSER I 
KORTTID

LÄGENHETER 
SOM TAS I 
ANSPRÅK

2015 386 17 7

2020 450 20 9

2025 564 25 11

2031 694 31 14
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Tillgång till mötesplatser främjar möjligheterna till social gemenskap och delaktighet i 
olika aktiviteter. Forskning visar att det finns skillnader i det sociala stödet utifrån 
nationalitet, socioekonomi och boendesituation. Att nå dem som känner sig 
ensamma och som är inaktiva är en viktig utmaning. 

Verksamheter som främjar social gemenskap, fysisk aktivitet och goda matvanor är 
bra för hälsan men det är också viktigt att utbudet av aktiviteter är brett och att 
besöken på mötesplatserna sker regelbundet. Fysisk aktivitet i vardagen och att äta 
bra mat är viktigt för att kunna leva ett mer hälsosamt liv. Graden av fysisk aktivitet 
och matvanor skiljer sig åt bland äldre bland annat beroende på kön, utbildning och 
socioekonomisk situation. 

Att förändra levnadsvanor kan vara en lång process som underlättas av socialt stöd 
från familj och vänner. Eftersom äldres sociala nätverk vanligen minskar med 
stigande ålder kan det sociala stödet på mötesplatserna spela en viktig roll. 

Som exempel på några metoder och insatser anges

 Motiverande samtal
 Fysisk aktivitet på recept
 Förebyggande hembesök

1.3.1 Trygghetsboende som social mötesplats
Byggandet av trygghetsboenden ger förutsättningar för att förebygga ohälsa bland 
äldre; det ger sociala mötesplatser för de äldre, personal finns tillgänglig som kan ge 
motiverande samtal och planera fysiska aktiviteter med de boende. 

Det ska inte antas att trygghetsboenden kommer minska behovet av framtida platser 
i särskilda boenden. Däremot bör trygghetsboenden kunna bidra till att hålla 
prognosen om behovet av platser i framtiden på nuvarande nivå.  

1.4 Krav på utformningen av särskilt boende 
En bostad med särskild service är den enskildes privata och permanenta hem och det 
ställer särskilda krav på boendet.6 Hemmet ska följa Boverkets byggregler, vilket 
innebär att det ska finnas rum med inredning och utrustning för personlig hygien, 
rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila samt rum eller del av 
rum för matlagning7. Enda undantagen från dessa krav avser gruppboende för 
åldersdementa där inga krav finns på inredning och utrustning för matlagning, men 
nödvändiga installationer för detta ska vara förberedda.

Det finns inga bestämmelser som anger att ett befintligt särskilt boende enligt 
socialtjänstlagen måste anpassas efter Boverkets byggregler. Därför kan ett befintligt 
särskilt boende fortsätta att nyttjas. Vid nybygge däremot sak reglerna beaktas.

6 Socialstyrelsen.se - Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Stöd för rättstillämpning 
och handläggning sid 28
7 BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) 3:22
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1.4.1 Lägenheterna på Linden
På Linden finns 40 lägenheter om 25,5 m2, varav 34 lägenheter är avsett för 
permanent boende och 6 för korttids-boende. Lägenheterna är små och med dåliga 
möjligheter till möblering och förvaring. I anslutning till rummet finns ett rymligt rum 
för hygien som kan stängas till med skjutdörr. Hygienutrymmena kom till 1998 när 
Linden renoverades. Efter 18 år börjar de nu bli slitna. 

Linden är i två plan och varje våningsplan bildar två avdelningar. Varje avdelning 
består av två (2) långa korridorer med en mittensektion där städ, tvätt, kök och andra 
utrymmen för personal finns. Det finns ett gemensamhetsutrymme i anslutning till 
köket på varje avdelning samt en rymlig inglasad balkong. 

En femte avdelning är inredd i den del av byggnaden som tidigare varit kontor. Här 
används lokalerna för korttidsvård och rehabilitering. Rummen saknar egen toalett 
och ett större rum används för tre (3) bäddar som delas av med draperier.

1.4.2 Renovera dyrare än att bygga nytt
En sökning på internet ger flera artiklar8 som beskriver att det oftast är dyrare att 
renovera äldre byggnader, t.ex. äldreboenden, sjukhus och andra samhällsbyggnader, 
än att bygga nytt. 

Linden är en byggnadstyp som är särskilt svår att konvertera för andra ändamål än 
som den används idag. Strukturellt bärs byggnaden upp av mittensektionen varför 
det inte går att ta bort de utrymmena i mitten utan att kompensera med dyra och 
komplicerade avlastningar i byggnaden.  

1.5 Hyresgästernas syn på Linden
Socialstyrelsen erbjuder varje år samtliga personer över 65 år som bo i ett särskilt 
boende att svara på en enkät9 som syftar till att kartlägga de äldres uppfattning om 
sin vård och omsorg. Resultaten presenteras ner till enhetsnivå i öppna jämförelser 
tillgängliga på internet.

2015 svarade mellan 60-80 % av hyresgästerna på Linden på enkäten. Resultatet visar 
att hyresgästerna känner sig trygga och trivs med boendet och personalen.

8 http://www.dalademokraten.se/dalarna/vansbro/planerna-pa-renovering-av-soderasen-
skrotas
http://ttela.se/nyheter/mellerud/1.3740394-for-dyrt-renovera-nu-vantar-rivning
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/battre-att-riva-an-att-renovera
9 
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg/undersokningaravaldreomsorg
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Figur 4 Hyresgästerna på Linden känner sig trygga i boendet och med personalen. Källa: SCB´s enkätundersökning 2015

Figur 5 Hyresgästerna på Linden är sammantaget mycket nöjda med sitt äldreboende. Källa: SCB´s enkätundersökning 2015

Vidare visar undersökningen att hyresgästerna på Linden ger höga poäng på frågan 
hur nöjda sammantaget de är med sitt äldreboende.

Undersökningen visar också att majoriteten av hyresgästerna besväras av ensamhet, 
att man inte vet vart man ska vända sig med klagomål och att de inte får veta om det 
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Figur 6 Hyresgästerna på Linden är mindre nöjda inom några områden. Källa: SCB´s enkätundersökning 2015

blir förändringar i verksamheten. Det är också ganska många som inte upplever 
måltiderna som en trevlig stund.

Resultaten av undersökningen ska dock vägas mot det faktum att 81 % av svarandena 
är någon annan än den äldre själv. Men i samtliga fall har den äldre varit med och 
svarat. Dessa siffror avser både Linden och Oxelgården, då detta inte presenteras per 
enhet. Det behöver tas med i beräkningen att resultaten kan vara påverkade av den 
anhöriges uppfattning av verksamheten.

2 Analys

2.1 Håller prognosen?
Prognoser, särskilt över längre tidsspann, innebär mer eller mindre kvalificerade 
gissningar, vilket inte minst SCB´s befolkningsprognos visar. 2014 var prognosen att 
Lekeberg kommer ha 8017 medborgare 2030.  Året därpå var istället prognosen för 
samma år 8337 medborgare. Lekebergs prognos baseras på SCB´s beräkningar. Om 
SCB fortsätter att räkna upp sina prognoser kommer även behovet av platser i särskilt 
boende och korttidsboende att behöva räknas upp. 

2.1.1 Plats i särskilt boende
Lekebergs prognos bygger på antagandet att förhållandet, mellan hur många som i 
snitt bor i särskilt boende och hur många medborgare som är 80 år och äldre, förblir 
konstant. Samtidigt är det ca 20 personer som idag är bosatta i våra särskilda 
boenden som är yngre än 80 år, den yngsta är under 60 år. Risken för att insjukna i 
demens ökar betydligt från 65 år ålder och beskrivs vara ett växande problem där 
alltfler väntas insjukna ju äldre befolkningen blir10. Det är alltså inte uteslutet att 
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alltfler yngre personer i framtiden kommer att vara i behov av en plats på särskild 
boende.

2.1.1.1 Kvarboendeprincipen
En hörnsten i den svenska äldrepolitiken är att äldre ska kunna bo kvar hemma så 
länge som möjligt, så även i Lekeberg. Det är därför vanligt att insatser i första hand 
beviljas i form av hemtjänst. Det är också i många fall ett billigare alternativ till en 
plats på ett särskilt boende, men det finns en brytpunkt där hemtjänst blir dyrare än 
särskilt boende11. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar årligen fram ett jämförelsemått 
Kostnad per brukare (KPB) där kostnaden för en plats i särskilt boende anges vara ca 
600 000 kr, vilket motsvarar ca 125 timmar hemtjänst per månad eller 4 timmar 
hemtjänst per dag. Det exakta antalet timmar beror på kommunens effektivitet och 
avgift som hemtjänsttagaren debiteras. 

I Lekebergs kommun mottog 232 brukare hemtjänstinsatser under december 2015. 
Av dessa hade 7 insatser om 125 timmar eller mer. En av dessa hade drygt 250 
timmar hemtjänst, d.v.s. motsvarande kostnad för två platser på särskilt boende.

Om framtida diskussioner leder till att hemtjänsttagare med mycket insatser istället 
erbjuds plats i särskilt boende ökar behovet av platser ytterligare.

2.1.2  Plats i korttidsboende
Prognosen för behovet av platser på korttidsboende bygger på ett genomsnitt för 
åren 2012-2015 vilket blir 17. Under tidsperioden varierar antalet korttidsplaceringar 
per månad från 8 till 27. Medianvärdet, d.v.s. det värde som befinner sig i mitten om 
alla månader sorteras efter antalet korttidsplaceringar är 15. Typvärdet, d.v.s. det 
vanligaste antalet korttidsplaceringar på en månad är 14. Det är en den stora 
variationen i antalet verkställda korttidsplaceringar som ger det högre snittvärdet.

Samtidigt visar de sista 5 månaderna 2015 en möjlig trend till en ökning, där antalet 
korttidsplaceringar snarare ligger kring 25 per månad. Något som kan påverka detta 
är beslut att undvika betalningsansvar på sjukhus efter det att en person är 
medicinskt färdigbehandlad. 

En person som bor kvar på sjukhus istället för att beredas plats i hemkommunen 
kostar 4666 kr per dygn. Det finns alltså ett tydligt ekonomiskt incitament att bereda 
plats antingen i ordinärt boende med hemtjänst eller i särskilt boende. Om fler 
människor behöver sjukhusvård med påföljande rehabilitering ökar troligen behovet 
av platser i korttidsboende. 

Samma princip har sedan använts som för särskilt boende. Prognosen bygger på att 
förhållandet mellan hur många som i snitt nyttjar korttidsplacering och hur många 
medborgare som är 80 år och över förblir konstant. 

10 http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/
11 Åsa Bruhn (2014). Brytpunkt för kostnadseffektivitet-särskilt boende kontra hemtjänst. 
Högskolan dalarna
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2.2 Behövs Linden i verksamheten?
När tillgängliga platser i säbo ställs mot förväntat behov blir bilden tydlig att det inom 
relativ snar framtid kommer saknas platser i särskilt boende i Lekeberg.

 

Värdena i tabellen utgår från att det nya gruppboendet står klart 2017 och att 
Oxelgården därför får tillgång till de 8 lägenheter som idag används som 
gruppboende. Men ingen hänsyn tas till behovet av korttidsplatser, vilket idag i 
praktiken innebär att Linden endast har tillgång till 26 lägenheter och Oxelgården 39 
lägenheter. 

Det är svårt att beräkna hur många lägenheter som behövs för att verkställa 
korttidsplaceringar då besluten kan se olika ut vilket får konsekvensen att ena veckan 
kan det vara brist på rum medan den andra veckan står rum tomma. Detta löser 
verksamheten idag bl.a. genom dubbel eller trippel beläggning av korttidsplaceringar 
i rummen. Prognosen för framtiden baseras på hur många lägenheter som idag tas i 
anspråk i förhållande till hur många korttidsbeslut som verkställs under en månad.

Även när ett nytt särskilt boende, med de planerade 32 platserna i etapp ett och 
ytterligare 16 i etapp två, byggs kommer det att saknas platser när behovet av platser 
för korttidsboende räknas med.

PLATSER

ÅR 

BEHOV AV 
PLATSER I 
SÄBO

TILLGÄNGLIGA 
PLATSER 
OXELGÅRDEN

TILLGÄNGLIGA 
PLATSER 
LINDEN

TOTALT 
ANTAL 
PLATSER

+/-

2015 71 40 34 74 +3

2020 83 48 34 82 +1

2025 104 48 34 82 -22

2031 128 48 34 82 -46

PLATSER

ÅR 

BEHOV AV 
PLATSER I 
SÄBO

RUM FÖR 
KORTTID

TILLGÄNGLIGA 
PLATSER 
OXELGÅRDEN

TILLGÄNGLIGA 
PLATSER 
LINDEN

TOTALT 
ANTAL 
PLATSER

+/-

2015 71 7 40 34 74 -4

2020 83 9 48 34 82 -10

2025 104 11 48 34 82 -33

2031 128 14 48 34 82 -60

PLATSER BEHOV AV 
PLATSER I 

BEFINTLIGA 
PLATSER

PLATSER 
NYTT SÄBO

TOTALT 
ANTAL 

+/-
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Detta visar tydligt att Linden är en byggnad som fortsättningsvis kommer behöva 
nyttjas i Lekebergs vård- och omsorgsverksamhet.

 

2.3 Lämplig verksamhet i Lindens lokaler
De öppna jämförelserna visar att Lindens hyresgäster i stort är mycket nöjda med 
verksamheten som bedrivs. De känner sig trygga och tycker att de gemensamma 
utrymmena är trivsamma. Dock känner mer än hälften av hyresgästerna sig 
ensamma. 

Däremot är Linden inte utformad enligt de krav som finns på ett särskilt boende för 
äldre idag. Inte heller går det att anpassa lägenheterna till de byggregler som gäller 
utan mycket dyra ingrepp. Det finns visserligen inga krav på att ett befintligt 
äldreboende måste byggas om, utan reglerna avser nybyggnation eller när en 
byggnad ska renoveras och användas för äldreboende. 

För korttidsboende och rehabilitering finns inget krav att det ska vara fullvärdiga 
bostäder. Detta tillsammans med att behovet av platser för korttidsboende är stort 
och ökar, ger vid handen att Lindens lokaler bäst lämpar sig för korttidsboende och 
rehabiliteringsverksamhet i olika former. 

Linden skulle även kunna inhysa asylboende eller boende för ensamkommande 
flyktingbarn i en eller flera avdelningar.

2.3.1 Bör verksamheten renodlas?
Vård i särskilt boende och korttidsvård bedrivs utifrån två olika mål. Särskilt boende 
utgår från att vården avser hyresgästens resterande tid i livet och ska innebära en 
trygg tillvaro i hemtrevlig miljö. Korttidsvård syftar till att rehabilitera och sedan 
återföra till ordinärt boende så snart det är möjligt. 

När dessa verksamheten blandas innebär det att samma personal ger vård och 
omsorg till både permanenta och tillfälliga hyresgäster. Personalen är vana att ge 
vård för resten av livet och inte med sikte att hyresgästen ska återgå till ordinärt 
boende. Och en alltför hemtrevlig miljö kan motverka incitamentet att återgå till 
ordinärt boende.

Det är därför en god idé att specialisera avdelningarna på Linden och renodla 
verksamhet för korttidsvård och rehabilitering i en eller flera av dem med separat 
personal. Personalen kan då bli specialister på den typ av verksamhet vilken kan 
effektivisera vården och öka genomflödet. Bättre genomflöde ger lägre kostnader. 
Att ha separat personal för denna typ av verksamhet underlättar även planeringen av 

ÅR SÄBO/ 
KORTTID

PLATSER

2015 78 74 0 74 -4

2020 92 82 32 114 +22

2025 115 82 48 130 +15

2031 142 82 48 130 -12

Page 113 of 267



personaltätheten i verksamheten. Vid minskad beläggning kan personalstyrkan 
minskas lättare.

En sådan uppdelning av personalen skulle ev. kräva en kompetenshöjning hos 
personalen, vilket kan innebära en kostnad. Som kompensation kan dock en lägre 
personalomsättning antas som resultat av att arbetsplatsen uppfattas som attraktiv.

2.3.2 Olika inriktningar på korttidsvården
Korttidsvård beviljas på olika grund och syftar till olika saker. Det kan vara somatisk 
rehabilitering där vården syftar till att stötta personens återgång till normal funktion 
och möjlighet att återgå till ordinärt boende, t.ex. efter en sjukhusvistelse. Det kan 
också vara för att avlasta anhöriga, t.ex. vid demenssjukdom. 

I och med att Linden har fyra tydligt separerade avdelningar är det möjligt att 
specialisera avdelningarna. Detta är en fördel då det blir lättare att skapa en lugn 
miljö för de brukare som behöver det och det blir lättare att para ihop avdelningarna 
med personal som har rätt utbildning för målgruppen.

2.4 Optimal användning
För mest optimal användning av Lindens lokaler utifrån de förutsättningar som nu 
råder och att erforderliga beslut om att bygga nytt särskilt boende fattas, föreslås att 
avsätta två avdelningar på Linden till korttidsvård, d.v.s. 9+8 lägenheter, så snart det 
nya särskilda boendet är inflyttningsklart. De andra två avdelningarna behålls som 
särskilt boende. Den femte avdelningen, som idag inrymmer korttidsboende, kan då 
återgå till som tidigare att vara dagrehabilitering och en social mötesplats för de 
äldre. 

Eventuella tomma lägenheter i de avdelningar som avsatts till korttidsboende 
möjliggör att snabbt erbjuda hemgång från sjukhus och därmed undvika 
betalningsansvar. Möjligheter finns också att inleda samarbete med närliggande 
kommuner och sälja platser, både för särskilt boende och korttidsvård.

När behovet av platser i särskilt boende ökar återgår avdelningarna till särskilt 
boende och kring 2030 är hela Linden åter ett särskilt boende.

Detta förutsätter dock att annan lokal tillhandahålls för att bedriva nödvändig 
korttidsvård när Linden återgår till särskilt boende.  

PLATSER

ÅR 

BEHOV 
AV 
PLATSER 
I SÄBO

BEHOV 
AV 
PLATSER I 
KORTTID

PLATSER 
OXEL-
GÅRDEN

PLATSER 
LINDEN

PLATSER 
NYTT 
SÄBO

TOTALT 
ANTAL 
PLATSER

+/-

2015 71 7 40 34 0 74 -4

2020 83 9 48 17 32 97 +5

2025 104 11 48 25 48 121 +6

2031 128 14 48 34 48 130 -12
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Det bästa utifrån regelverk och lagens intentioner vore naturligtvis att Linden helt 
avsätts för korttidsvård och rehabiliteringsverksamhet. Ev. tomma platser skulle 
kunna säljas då många kommuner har brister på särskilda boenden för äldre.

2.5 Linden på längre sikt
Linden är redan idag en åldrande byggnad. 2030 kommer Linden närma sig 70 år.  
Förberedelser behöver göras för ett alternativ när byggnaden inte längre är brukbar.

Även om Linden som konstruktion kommer kunna stå ett tag till finns en annan 
aspekt som behöver diskuteras och det är att risken att vården i de särskilda 
boendena i Lekeberg får olika status pga. byggnadernas skick och utformning.  

2.6 Behov av fler särskilda boenden
Utredningen visar att Lekeberg 2031 kommer ha stor brist på platser för särskilt 
boende och korttidsvård. Om det dessutom tas med i beräkningen att Linden är en 
gammal byggnad som inte lämpar sig för permanent boende så blir brister på platser 
ännu tydligare. Lekebergs kommun bör därför planera och förbereda byggnation av 
fler äldreboenden.

Enligt SCB´s prognos kommer den största ökningen, 68 %, bland de som fyllt 80 år 
och äldre ske i Fjugesta. Näst största ökningen, 18 %, sker i Mullhyttan och 14 % i 
Lanna. Det bör därför övervägas att bygga äldreboenden i Mullhyttan och/eller 
Lanna.
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §10

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10 - Utredning avseende Lindens användning i framtiden (VON 
15-167)
Ärendebeskrivning
Linden byggdes på 60-talet och uppfyller idag inte de krav som ställs på ett särskilt boende för äldre, 
varför nämnden beslöt att utreda hur Linden kan och behöver användas i kommunens verksamhet i 
framtiden. Utredningen visar att Lindens lokaler kommer att behövas, men att byggnaden bäst 
lämpar sig för verksamhet som korttidsvård och rehabilitering. Om Linden fortsätter att bedrivas som 
äldreboende kommer det 2031 saknas lokaler för korttidsvård och rehabilitering. Nämnden föreslås 
att fatta inriktningsbeslut om att Linden huvudsakligen ska användas för korttidsvård och 
rehabilitering, att utreda om, var och när fler äldreboenden behöver byggas, alternativt utreda hur 
behovet av platser för korttidsvård ska tillgodoses i framtiden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Uppdrar åt förvaltningschef att utreda behovet av byggnation av fler äldreboenden i Lekebergs 
kommun, var dessa bör byggas och när de bör byggas.
2. Beslutar att Linden huvudsakligen ska användas för korttidsvård och rehabilitering.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Uppdrar åt förvaltningschef att utreda behovet av byggnation av fler äldreboenden i Lekebergs 
kommun, var dessa bör byggas och när de bör byggas.
2. Beslutar att Linden huvudsakligen ska användas för korttidsvård och rehabilitering.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lindens användning i framtiden
 Utredning Lindens användning i framtiden
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Tjänsteskrivelse - Kompetenskrav för all 
omvårdnadspersonal inom kommunens hemtjänst och 
SÄBO
   

Ärendebeskrivning
Uppföljning av inriktningsbeslut taget i Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-22 § 62. 
Då togs ett tillfälligt inriktningsbeslut som innebär att det är möjligt att frångå kravet 
på undersköterskeutbildning vid anställning. Beslutet gäller t.o.m. 2016- 03-31
Beslutet innebär att det finns möjlighet att, i särskilda fall, kunna anställa personal 
som inte har undersköterskeutbildning. Det innebär ett avsteg från kompetenskravet 
i beslut i Socialnämnden 1996-03-05 § 60 som säger att endast utbildade 
undersköterskor ska anställas i kommunen. Förvaltningen önskar att vård- och 
omsorgsnämnden permanentar beslutet att det är möjligt att anställa medarbetare 
utan undersköterskeutbildning som bedöms vara särskilt lämpliga.

1 Bakgrund
I september 2015 togs ett tillfälligt inriktningsbeslut som innebär att det är 
möjligt att frångå kravet på undersköterskeutbildning vid anställning.

Beslutet innebär att det finns möjlighet att, i särskilda fall, kunna anställa 
personal som inte har undersköterskeutbildning. Det innebär ett avsteg från 
kompetenskravet i beslut i Socialnämnden 1996-03-05 § 60 som säger att endast 
utbildade undersköterskor ska anställas i kommunen.
Beslutet gäller t.o.m. 2016- 03-31.

2 Analys
Cheferna har arbetat målmedvetet med att i först hand rekrytera medarbetare 
med adekvat utbildning och hittills lyckats i den ambitionen. Att man ännu ej 
använt sig av denna undantagsregel visar med all tydlighet att möjligheten att 
utnyttja regeln endast kommer i fråga vid särskilda fall. T.ex. där man vill behålla 
kompetent personal som ej är formellt utbildad men som har reell kunskap, eller 
i de fall där rekrytering av utbildad personal misslyckats.

2.1 Genomsyrande perspektiv
För att driva god vård och omsorg behöver tillgången på medarbetare 
säkerställas.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Beräknas inte ha några ekonomiska konsekvenser
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3 Slutsats
Att man ännu ej använt sig av denna undantagsregel visar med all tydlighet att 
möjligheten att utnyttja regeln endast kommer i fråga vid särskilda fall. Målet är 
att medarbetare ska ha undersköterskeutbildning, dock med möjlighet att 
anställa medarbetare utan undersköterskeutbildning som bedöms vara särskilt 
lämpliga.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att permanenta inriktningsbeslutet, taget i 
Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-22 § 62, gällande kompetenskrav för all 
omvårdnadspersonal i kommunens hemtjänst och SÄBO. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Anna-Karin Gruffman Arne
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2015-09-22

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§62 - Nytt inriktningsbeslut om kompetenskrav för all 
omvårdnadspersonal i kommunens hemtjänst och SÄBO (VON 15-
164)

Ärendebeskrivning
Enligt tidigare beslut i Socialnämnden 1996-03-05 § 60 ska all omvårdnadspersonal i kommunens 
hemtjänst och SÄBO vara utbildade undersköterskor. Beslutet innebar att nyanställning endast fick 
ske av personal med undersköterskekompetens från och med 1 april 1996.
Det blir allt svårare att rekrytera utbildade undersköterskor till vår kommun. Bristen är märkbar. 
Bland våra timvikarier är merparten outbildade.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås anta ett nytt inriktningsbeslut gällande kompetenskrav för 
personal i hemtjänst och SÄBO samt att en uppföljning av detta utbildningskrav görs då det förflutit 
många år sedan det beslutet togs.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Anta ett nytt inriktningsbeslut gällande kompetenskrav för all omvårdnadspersonal i kommunens 
hemtjänst och SÄBO där målet är att medarbetarna ska ha undersköterskeutbildning, dock med 
möjlighet att anställa medarbetare utan undersköterskeutbildning som bedöms vara särskilt 
lämpliga.
2. Kommunen uppmuntrar, som arbetsgivare, medarbetare att utbilda sig till undersköterska, t ex 
genom validering.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Anta ett nytt inriktningsbeslut gällande kompetenskrav för all omvårdnadspersonal i kommunens 
hemtjänst och SÄBO där målet är att medarbetarna ska ha undersköterskeutbildning, dock med 
möjlighet att anställa medarbetare utan undersköterskeutbildning som bedöms vara särskilt 
lämpliga.
2. Kommunen uppmuntrar, som arbetsgivare, medarbetare att utbilda sig till undersköterska, t ex 
genom validering.

Yrkande 

Kjell Edlund (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden gör undantag från Socialnämndens beslut 1996-
03-05 § 60 "att nyanställning endast skall ske av personal med undersköterskekompetens"
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Kjell Edlunds yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Beslutar att göra undantag från Socialnämndens beslut 1996-03-05 § 60 "att nyanställning endast 
skall ske av personal med undersköterskekompetens"
2. Undantaget gäller resterande del av år 2015 fram till första kvartalets slut 31 mars 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nytt inriktningsbeslut om kompetenskrav för all 

omvårdnadspersonal i  kommunens hemtjänst och SÄBO
 §68 Nytt inriktningsbeslut om kompetenskrav för all omvårdnadspersonal i  

kommunens hemtjänst och SÄBO
 Protokollsutdrag SN 1996-03-05 § 60

Expedieras till 
Personalavdelningen
Enhetschefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen
Lena Nyströmer, Kommunal
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §11

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§11 - Uppföljning samt nytt inriktningsbeslut om kompetenskrav 
för all omvårdnadspersonal i kommunens hemtjänst och SÄBO 
(VON 15-164)
Ärendebeskrivning
Uppföljning av inriktningsbeslut taget i Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-22 § 62. Då togs ett 
tillfälligt inriktningsbeslut som innebär att det är möjligt att frångå kravet på 
undersköterskeutbildning vid anställning. Beslutet gäller t.o.m. 2016- 03-31
Beslutet innebär att det finns möjlighet att, i särskilda fall, kunna anställa personal som inte har 
undersköterskeutbildning. Det innebär ett avsteg från kompetenskravet i beslut i Socialnämnden 
1996-03-05 § 60 som säger att endast utbildade undersköterskor ska anställas i kommunen. 
Förvaltningen önskar att vård- och omsorgsnämnden permanentar beslutet att det är möjligt att 
anställa medarbetare utan undersköterskeutbildning som bedöms vara särskilt lämpliga.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att permanenta inriktningsbeslutet, taget i Vård- och 
omsorgsnämnden 2015-09-22 § 62 gällande kompetenskrav för all omvårdnadspersonal i 
kommunens hemtjänst och SÄBO.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att permanenta inriktningsbeslutet, taget i Vård- och 
omsorgsnämnden 2015-09-22 § 62, gällande kompetenskrav för all omvårdnadspersonal i 
kommunens hemtjänst och SÄBO.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompetenskrav för all omvårdnadspersonal inom kommunens hemtjänst 

och SÄBO
 Protokollsutdrag SN 1996-03-05 § 60
 §62 Nytt inriktningsbeslut om kompetenskrav för all omvårdnadspersonal i kommunens 

hemtjänst och SÄBO
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Tjänsteskrivelse - Utredning avseende valideringsbehov 
till undersköterska inom vård-  och 
omsorgsförvaltningen under hösten 2015
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden antog ett tillfälligt inriktningsbeslut (2014-09-22 § 62) 
som innebär att det är möjligt att frångå kravet på undersköterskeutbildning vid 
anställning. Beslutet gäller till och med 2016- 03-31. Beslutet innebär att det finns 
möjlighet att, i särskilda fall, kunna anställa personal som inte har 
undersköterskeutbildning och medför då ett avsteg från kompetenskravet. 
Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda 
valideringsbehovet till undersköterska inom vård- och omsorgsförvaltningen. 
Förvaltningen skulle undersöka vilka valideringsmöjligheter som finns och kostnaden 
för dessa. 

1 Bakgrund
Det finns ett antal personal inom vård och omsorgsförvaltningen som saknar 
omvårdnadsutbildning. I oktober 2015 gjordes en inventering för att utreda behovet 
av utbildning. Inventeringen visade att endast två tillsvidareanställda inom särskilt 
boende saknade utbildning i yrket. Inom LSS är antalet medarbetare högre som 
saknar specifik utbildning, men då det pågår en utredning om vilken utbildning som 
krävs samt vilken titulatur i yrket som ska gälla, valde LSS att avstå inventeringen.  

2 Analys
En omvärldsbevakning utfördes genom att intervjua representanter från Örebro, 
Kumla, Lindesberg och Askersund gällande förhållningssätt till utbildningskrav och 
erbjudande om valideringsmöjligheter. 

Två utbildningsanordnare kontaktades gällande prisbilden för ev. köp av utbildning 
genom validering. Kostnaden varierade mellan 35 000 till 50 000 kr per person.         
Ett större antal personer som är aktuella för validering (ca: 20 personer) kan sänka 
kostnaden i en offert till ca 15-20 000 kr per person.

Möjligheten att samverka om platser med närliggande kommuner finns inte idag då 
deras utbildningar pågår och inga beslut är fattade om eventuell start av nya 
omgångar.

2.1 Genomsyrande perspektiv
Många av de vikarier som arbetar inom vård och omsorg i Lekeberg har på egen hand 
startat att validera sin kompetens till undersköterska via kontakt med 
Arbetsförmedlingen och yrkesvägledare.

 

Page 131 of 267



Tjänsteskrivelse 2016-02-03 2 (2)

Dnr: VON 15-155

2.2 Ekonomiska konsekvenser
För tillfället finns inte några statliga medel att söka för ändamålet och kostnaden 
skulle då belasta den redan ansträngda ekonomiska situationen inom Vård och 
omsorg.

3 Slutsats
LSS avvaktar eventuell validering med tanke på ny titulatur på enhetens personal. 
I äldreomsorgen är det två tillsvidareanställda som inte har utbildning och endast ett 
fåtal vikarier som kan vara aktuella för validering. Kostnaden bedöms bli för hög för 
att köpa utbildning när det är ett fåtal medarbetare som är aktuella för validering. 

Ett fortsatt motivationsarbete krävs av cheferna även fortsättningsvis för 
medarbetarens eget ansvar för utbildning.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att mot bakgrund av nuvarande förutsättningar 
och ekonomisk situation inte prioritera medel för valideringsutbildning till 
undersköterska.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Beatrice Fagerdal  
Förvaltningschef Handläggare
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §12

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12 - Utredning avseende valideringsbehov till undersköterska 
inom vård- och omsorgsförvaltningen under hösten 2015 (VON 
15-155)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden antog ett tillfälligt inriktningsbeslut (2015-09-22 § 62) som innebär att 
det är möjligt att frångå kravet på undersköterskeutbildning vid anställning. Beslutet gäller till och 
med 2016- 03-31. Beslutet innebär att det finns möjlighet att, i särskilda fall, kunna anställa personal 
som inte har undersköterskeutbildning och medför då ett avsteg från kompetenskravet. 
Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda valideringsbehovet till 
undersköterska inom vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen skulle undersöka vilka 
valideringsmöjligheter som finns och kostnaden för dessa.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att mot bakgrund av nuvarande förutsättningar och ekonomisk 
situation inte prioritera medel för valideringsutbildning till undersköterska.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att mot bakgrund av nuvarande förutsättningar och ekonomisk 
situation inte prioritera medel för valideringsutbildning till undersköterska.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning avseende valideringsbehov till undersköterska inom vård-  och 

omsorgsförvaltningen under hösten 2015
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Tjänsteskrivelse - Yttrande gällande redovisning av 
åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom vård- och 
omsorgsnämnden
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-13, § 139, nämnderna i uppdrag inkomma med 
redovisning av vilka åtgärder som genomförs för att minska sjukfrånvaron. 
Kommunstyrelsen vill ha återkoppling till sitt möte 16 februari 2016.

1 Bakgrund
Uppdraget kring att redovisa åtgärder som genomförts för att minska sjukfrånvaron 
expedierades till vård- och omsorgsnämnden under andra halvan av december 2015 
(23 dec). Då beslutet saknade datum för återrapportering planerade förvaltningen 
återrapportering till nämnden vid sammanträdet i april 2016. Kommunstyrelsen vill 
ha återkoppling till sitt möte 16 februari 2016.

2 Analys

Ideer om strategier:
* Prata sjukfrånvaro på utvecklingssamtal, oavsett hur frånvaron sett ut
* Föra dagbok över sjukfrånvaro, se mönster
* Chef ringer den sjuka vid osäkert tillfälle för att förebygga olovlig frånvaro
* Skapa god arbetsmiljö för att öka trivsel på arbetsplatsen
* Prata om hälsosam arbetsplats på APT, öka frisktalen
* Fast punkt på APT för att synliggöra problematiken
* Arbetsrotation mot andra arbetsplatser vid behov, anpassa arbetsuppgifter

Prata om hälsosam arbetsplats på fast punkt påAPT 
Chef ska ringa den sjuka vid olika tillfällen 
Överväga möjligheten till arbetsrotation för att avlasta 
Ta med punkt om sjukfrånvaro på LG regelbundet 

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Antar yttrandet gällande redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron 
inom vård- och omsorgsnämnden. 
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Page 137 of 267



Tjänsteskrivelse 2016-02-03 2 (2)

Dnr: VON 15-225

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson 
Förvaltningschef
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Yttrande - Redovisning av åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron inom Vård- och omsorgsnämnden

Risk- och friskfaktorer i arbetslivet

Riskfaktorer i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, 
obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter.

Att förebygga att psykisk ohälsa uppstår är väsentligt. ”Friskfaktorer” för psykisk 
hälsa i arbetslivet kan ha en förebyggande och främjande effekt på den psykiska 
hälsan och välbefinnandet bland arbetstagare. Faktorer som främst kopplas till 
psykiskt välbefinnande bland arbetstagarna är ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, 
inkluderande), kontroll i arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan 
arbetsinsats och belöning, tydliga mål och anställningstrygghet. 1

Friskfaktorer är det som får människor att trivas och må bra, så väl hemma som på 
arbetet. Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera 
trivsel, utveckling och prestation. Att arbeta aktivt med arbetsmiljön handlar till stor 
del om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och den psykosociala 
arbetsmiljön. Ett offensivt sätt är att arbeta hälsofrämjande med de faktorer som kan 
främja hälsa och stärka individ, arbetsgrupp och organisation. Förebyggande och 
främjande arbete kompletterar varandra. 

Forskningen visar att samband mellan brist på återhämtning och ohälsa är starkt. Den 
internationella forskningen visar även att gränsen för att få tillbaka människor i 
arbete går vid 2-3 månaders sjukskrivning när det gäller belastningsbesvär. Generellt 
hjälper rehabiliteringen människor att må bättre, men den hjälper inte människor att 
komma tillbaka till arbete. Lösningen är att aldrig helt släppa kontakten med 
arbetslivet. Rehabiliteringen måste därför ske i nära anslutning till arbetsplatsen och 
arbetsgivaren.

Nuläge inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Inför budget 2016 har en riskanalys gjorts bland annat avseende antal budgeterade 
dagar för vikarietillsättning vid medarbetares semesterfrånvaro. Nu gällande 
förutsättning skapar stor risk för sjukfrånvaro pga hög arbetsbelastning och brist på 
återhämtning. Möjligheten att ersätta vikarier vid sjukfrånvaro är också mycket 
begränsad. Verksamhetens karaktär med verksamhet dygnet runt, året runt kräver 
rimliga förutsättningar för bemanning.

Det finns ett behov av att utforma ett gemensamt och systematiskt arbetssätt kring 
arbetsmiljöarbetet i kommunen, vilket även skulle skapa bättre framförhållning, 
möjlighet att göra mer medvetna val för prioriteringar och satsningar för 

1 Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro, Eva Vingård, april 2015, En kunskapsöversikt
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hälsofrämjande arbetsplatser, gott medarbetar- och ledarskap samt 
verksamhetsutveckling.  

Målet i förvaltningen är att arbeta mer systematiskt och strukturerat, så att 
identifierade åtgärder får önskad effekt. Att samverka, anlita företagshälsovården, 
personalavdelningen, facken och skyddsombuden i det förebyggande arbetet är 
viktiga utgångspunkter, liksom adekvat stöd vid rehabilitering. Åtgärderna handlar 
både om yttre faktorer som utrustning och lokaler och om en översyn av rutiner, 
arbetsteknik, möjligheter att få hjälp, variation och återhämtning.

Ledarskapet är centralt i arbetet för att skapa en god arbetsmiljö. Det nära 
ledarskapet där medarbetare blir sedda och uppskattade, får utvecklas och vara 
delaktiga är viktiga beståndsdelar. 

Det strategiska arbetet sker på kort och lång sikt. Nedan följer ett axplock av 
aktiviteter.

Aktiviteter på kort sikt

o Att samtala om en hälsosam arbetsplats som en fast punkt på APT 
o Motivera till att använd friskvårdsbidrag
o Uppföljning av frånvaro följs upp av chef vid olika tidpunkter genom 

telefonsamtal
o Föra dagbok över sjukfrånvaro för att se mönster
o Punkt om sjukfrånvaro på ledningsgruppen månadsvis
o Kartlägga arbetsmiljön för en hel arbetsgrupp
o Prata sjukfrånvaro på utvecklingssamtal, oavsett hur frånvaron sett ut
o Att genom utbildning säkerställa kunskaperna i arbetsteknik vid olika 

arbetsmoment, exvis lyftteknik, för att förebygga belastningsskador
o Arbeta aktivt med schemaläggning och semesteruttag för att skapa 

förutsättningar för återhämtning

Aktiviteter på längre sikt

o Arbetsrotation med andra arbetsplatser vid behov, anpassa arbetsuppgifter
o Ett gott samarbete och dialog mellan ledningen och medarbetarna i 

anpassningen av arbetet är viktigt
o Skapa god arbetsmiljö för att öka trivseln
o Genomföra belastningsergonomiska analyser
o Att arbeta för att skapa förutsättningar för budgetering av vikarier för 

samtliga semesterdagar
o Utbildning i arbetsmiljö för chefer
o Chefsutbildning Personligt ledarskap
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Dnr: VON 15-225

LEKEBERGS KOMMUN

Henrik Hult
Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §13

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Yttrande gällande redovisning av åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsnämnden (VON 15-225)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-13, § 139, nämnderna i uppdrag inkomma med redovisning av vilka 
åtgärder som genomförs för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen vill ha återkoppling till sitt 
möte 16 februari 2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Antar yttrandet gällande redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom vård- och 
omsorgsnämnden. 
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Antar yttrandet gällande redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom vård- och 
omsorgsnämnden. 
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yttrande gällande redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron 

inom vård- och omsorgsnämnden
 Yttrande - Redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom Vård- och 

omsorgsnämnden
 Protokollsutdrag KS 2015-10-13 § 139
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Tjänsteskrivelse 2016-02-03 1 (2)

Dnr: VON 15-213

Tjänsteskrivelse- Uppföljning av Internkontrollplan för 
Vård- och omsorgsnämnden 2015
   

Ärendebeskrivning
Internkontrollplan 2015 antogs av Vård- och omsorgsnämnden februari 2015. 
Kontrollplanen består av tre övergripande områden, vad som ska kontrolleras, vem 
som har kontrollansvar och hur det ska rapporteras. De tre områdena är 
patientsäkerhet, beslut och övrigt där avtal ingår. Varje år ska en uppföljning 
genomföras och redovisas till nämnden. 

1 Bakgrund
Enligt reglementet för internkontroll av verksamheten ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår.

2 Analys
I patientsäkerhetslagen tydliggörs vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande och förhindra vårdskada. 
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år och redovisas för 
nämnd. De olika delområdena i internkontrollplanen som avser patientsäkerhet 
kommer att redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen.

Beslut
Alla biståndsbeslutbeslut på delegation har redovisats för VON:s arbetsutskott, 
liksom beslut om ekonomiskt bistånd.

Biståndsbeslut

764 beslut sammanlagt under 2015 – 732 bifall och 32 avslag

6 överklaganden, 2 överklaganden har omprövats (och har bifallits) och 4 har gått 
vidare till Förvaltningsrätten.

Beslut om ekonomiskt bistånd

1204 beslut sammanlagt under 2015 – 1008 bifall och 196 avslag

10 överklaganden, varav 3 har omprövats (och har bifallits) och 7 st. har gått vidare 
till Förvaltningsrätten.

Status för överklaganden som gått till Förvaltningsrätten

2 st. FR avslår överklagan

2 st. åter till socialtjänsten, 1 st. bifall och 1 st. avslag

1 st. bifall

2 st. är inte klara än
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Dnr: VON 15-213

In/utflytt från särskilt boende enligt bistånd rapporteras till VONs au
Linden har haft 14 stycken utflyttningar och 12 inflyttningar 
Oxelgården har haft 13 utflyttningar och 12 inflyttningar

Bostadsanpassningar
Beslut om bostadsanpassningar är 72 stycken, alla ansökningar fick bifall.

Avtal
Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande avtal. Enhetschef ansvarar för 
specifika verksamhetsavtal.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av 
Internkontrollplan 2015 för Vård- och omsorgsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN

Anneli Carlsson Ulrica Edlund
Förvaltningschef Handläggare
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2015-02-10 1 (2)

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden2015

Enligt reglementet för intern kontroll av verksamheten skall respektive nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. 
Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som skall omfattas av granskningen under en viss period. 
Valet av granskningsobjekt skall motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. 
Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får allvarliga konsekvenser skall prioriteras.
Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen skall årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.
Den kontroll ansvarige skall, snarast efter sammanställning, redovisa uppföljning av intern kontrollplan till berörd ansvarig som framgår av planen.
Allvarliga brister som upptäcks i samband med granskning skall rapporteras omedelbart. 

Rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Frekvens Rapport till Risk Anm

Patientsäkerhet

Kvalitet Patientsäkerhetsberättelse MAS Skriven rapport 1 g /år MAS Måttlig Rapporteras till 
nämnd 

Läkemedels 
hantering 

Kontroll av följande rutiner 
narkotiska preparat.

Sjuksköterska Läkemedelskontroll

Uppföljning given 
delegation 

1 g/år MAS Allvarlig Rapporteras till 
nämnd

Hygien Följsamhet till basala 
hygienrutiner och 
klädregler

Enhetschef Observation 2 ggr/år MAS Allvarlig Rapporteras till 
nämnd

Avvikelser  / 
synpunkter

Lex Sara

Lex Maria

Procapita samt 
inkommande synpunkter 

Enhetschef Skriftligt enligt 
dokumenterad rutin

1g/månad MAS Allvarlig Avstämning i

ledningsgruppen 
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Rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Frekvens Rapport till Risk Anm

Beslut

Biståndsbeslut Antal ansökningar 

beslut/avslag/överkla
gande

Enhetschef Skriftligt enligt 
dokumenterad 
rutin

 1 g/ mån Förvaltningschef Rapporteras i 
VON Au

Beslut om ekonomiskt 
bistånd

Antal ansökningar 

beslut/avslag/överkla
gande

Enhetschef Skriftligt enligt 
dokumenterad 
rutin

1 g/ år Förvaltningschef Rapporteras i 
VON Au

Boendetid i särskilt 
boende

In/ ut flyttning Enhetschef Skriftligt enligt 
dokumenterad 
rutin

1 g/ år Förvaltningschef  Rapporteras i 
VON Au

Bostadsanpassning Antal ansökningar 
beslut/avslag/överkla
gande

Handläggare Skriftligt enligt 
dokumenterad 
rutin

 2 g/ år Förvaltningschef Rapporteras i 
VON Au

Övrigt

Avtal Uppsägningstider 
bevakas, hyresavtal, 
licenser mm

Enhetschef Årsvis Förvaltningschef Ledningsgrupp
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §14

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14 - Uppföljning av intern kontrollplan för vård- och 
omsorgsnämnden 2015 (VON 15-213)
Ärendebeskrivning
Internkontrollplan 2015 antogs av Vård- och omsorgsnämnden februari 2015. Kontrollplanen består 
av tre övergripande områden, vad som ska kontrolleras, vem som har kontrollansvar och hur det ska 
rapporteras. De tre områdena är patientsäkerhet, beslut och övrigt där avtal ingår. Varje år ska en 
uppföljning genomföras och redovisas till nämnden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av Internkontrollplan 
2015 för Vård- och omsorgsnämnden.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen gällande uppföljning av Internkontrollplan 
2015 för Vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse- Uppföljning av Internkontrollplan för Vård- och omsorgsnämnden 2015
 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden2015
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Tjänsteskrivelse 2016-01-25 1 (3)

Dnr: VON 15-205

Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport avseende 
uppföljning av granskning av intern kontroll i 
Lekebergs kommun
   

Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning 
av kommunen intern kontroll arbete. Det har tidigare genomförts två granskningar av 
intern kontrollen, 2010 och 2011, som båda visade på brister i hur kommunen 
arbetar med intern kontroll.
Den övergripande revisionsfrågan för granskningen har varit vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit avseende arbetet med intern kontroll?
Slutsatsen i av granskningen är att de brister som påpekats i tidigare 
revisionsrapporter fortfarande kvarstår. Kommunstyrelsen och nämnderna har inte 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll.
Revisorerna grundar sin bedömning på följande iakttagelser:
- Internkontrollplaner saknas eller antas sent.
- Rutiner för återrapportering av kontrollerna saknas eller följs ej.
Revisionen önskar svar från kommunens nämnder och kommunstyrelsen senast i 
mars 2016.
Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande på 
rapporten.   
 

1 Bakgrund
I granskningen som genomfördes 2010 visade det sig att nämnderna inte, och 
kommunstyrelsen bara delvis, följde det av kommunfullmäktige antagna reglementet 
för intern kontroll. 

En uppföljande granskning 2011 visade att till stora delar kvarstod bristerna. Efter 
den nu genomförda granskningen så är PWC slutsats fortfarande, fem år senare 
kvarstår många av bristerna. 
 

2 Analys
Kommunstyrelsen uppmärksammade i våras att det fanns brister i nämndernas 
intern kontroll och påpekade detta för nämnderna. Styrelsen gav då riktlinjer om att 
snarast anta intern kontrollplaner för 2015 och inkomma med en beskrivning över 
hur arbetet med internkontroll arbetet bedrivs i nämnderna, detta skulle 
återrapporteras till kommunstyrelsen innan sommaren. (KS beslut 2015-04-14 § 74).

Kultur- och bildning samt Sydnärkes IT-nämnd antog en intern kontrollplan i början 
av hösten. Vård- och omsorgsnämnden hade antagit en intern kontrollplan för 2015 i 
februari.
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Dnr: VON 15-205

2.1 Åtgärder
Som granskningen också tar upp har kommunstyrelsen uppmärksammat bristerna 
och under hösten har ett aktivt arbete bedrivits kring intern kontroll, med bland 
annat utbildning för kultur- och bildningsnämnden och genomgång med en del 
tjänstepersoner. 

Inför 2016 har samtliga nämnder i december månad antagit intern kontrollplaner för 
2016 baserat på en mall som kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram. I mallen 
finns en gemensam riksbedömningsmatris och information om hur intern kontrollen 
ska fungera i Lekebergs kommun. 

Där framgår tydligt att varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

• Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 
• Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Ett förtydligande har också skickats ut från kommunstyrelseförvaltningen till 
förvaltningarna kring att nämnden ska anta en rapport i samband med 
verksamhetsberättelsen och att den ska rapporteras till kommunstyrelsen. En mall 
för hur denna har tagits fram och skickats ut till alla förvaltningar.     

Checklistan för nyanställda kommer också kompletterats med en ruta kring 
genomgång av kommunens intern kontroll för att säkerställa att alla medarbetare får 
informationen.

3 Genomsyrande perspektiv
En bedömning har gjorts av dom genomsyrande perspektiven barn, folkhälsa, 
jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration där de inte bedöms 
påverkas av detta ärende. 

4 Ekonomiska konsekvenser
Brister intern kontrollen kan det leda till ekonomiska konsekvenser för kommuner 
om till exempel inte avtal sägs upp i tid eller om kommunen inte handlar enligt ram-
avtalen. Det aktuella ärendet, svara på granskningen, bedöms inte ha några direkta 
ekonomiska konsekvenser. 

5 Slutsats
Precis som granskningen visat så har kommunen fortfarande en hel del brister kring 
den interna kontrollen. Ett omtag påbörjades i våras och inför 2016 är många av dom 
åtgärdade även om det fortsatt krävs en del arbete för att få allt att fungera. 
Bedömningen är dock att dom brister som granskningen visar på är eller kommer 
åtgärdas.  
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Dnr: VON 15-205

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende 
uppföljning av granskningen intern kontroll i Lekebergs kommun.   

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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Dnr: VON 15-205

Yttrande över revisionsrapport uppföljning av 
granskning av intern kontroll i Lekebergs kommun  

Vård- och omsorgsnämnden instämmer i revisonens kritik kring att det har funnits 
brister i kommunens arbete med intern kontrollen.
Kommunstyrelsen uppmärksammade det under våren 2015, vilket också framgår av 
rapporten. Arbetet med att åtgärda bristerna har pågått sedan dess och de brister 
som rapporten lyfter fram har eller kommer åtgärdas under våren. 
Revisionsrapporten har varit ett bra hjälpmedel i att se över arbetet med intern 
kontrollen.  

Ny mall för intern kontrollplan har utarbetas av kommunstyrelseförvaltningen och 
den mallen har nämnden använt när den antagit sin interna kontrollplan för 2016 på 
decembersammanträdet. I mallen finns det tydligt beskrivet kring hur intern 
kontrollen ska fungera och hur riskbedömningen ska genomföras. Detta är en del i 
arbetet med att få till ett enhetligt intern kontrollarbete i kommunen.    

I februari 2016 kommer nämnden att följa upp och rapportera resultatet av intern 
kontrollen 2015 till kommunstyrelsen. Även detta sker enligt en mall som 
kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram. Tydliga instruktioner om hur 
rapporteringen ska ske har i samband med detta skickats ut. En samlad rapport 
kommer redovisas för kommunstyrelsen i februari.      

I och med de åtgärder som vidtagits anser vård- och omsorgsnämnden att de brister 
som revisionen lyfts fram att har åtgärdats. 

LEKEBERGS KOMMUN

Henrik Hult
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §15

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§15 - Svar på revisionsrapport - Uppföljning av intern kontroll 
(VON 15-205)
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av kommunen 
intern kontroll arbete. Det har tidigare genomförts två granskningar av intern kontrollen, 2010 och 
2011, som båda visade på brister i hur kommunen arbetar med intern kontroll.
Den övergripande revisionsfrågan för granskningen har varit vilka åtgärder som kommunstyrelsen 
och nämnderna vidtagit avseende arbetet med intern kontroll?
Slutsatsen i av granskningen är att de brister som påpekats i tidigare revisionsrapporter fortfarande 
kvarstår. Kommunstyrelsen och nämnderna har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en 
tillfredsställande intern kontroll.
Revisorerna grundar sin bedömning på följande iakttagelser:
- Internkontrollplaner saknas eller antas sent.
- Rutiner för återrapportering av kontrollerna saknas eller följs ej.
Revisionen önskar svar från kommunens nämnder och kommunstyrelsen senast i mars 2016.
Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande på rapporten.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende uppföljning av 
granskningen intern kontroll i Lekebergs kommun.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende uppföljning av 
granskningen intern kontroll i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport avseende uppföljning av granskning av intern 

kontroll i Lekebergs kommun
 Yttrande över revisionsrapport - Uppföljning av granskning av intern kontroll i Lekebergs 

kommun
 Revisionsrapport - Uppföljning Intern kontroll
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Tjänsteskrivelse  - Svar på revisionsrapport 
nämndernas e-posthantering
   

Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
nämndernas e-posthantering. Syftet med granskningen har varit att kontrollera 
hurvida nämndernas e-posthantering är ändamålsenlig och om den hanteras med en 
tillräcklig intern kontroll. Den övergripande revisionsfrågan för granskningen har 
varit: har nämnderna en ändamålsenlig hantering av e-post och är den interna 
kontrollen av hanteringen tillräcklig?

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och kultur- 
och bildningsnämnden huvudsakligen har en ändamålsenlig hantering av e-post.

Revisorerna önskar svar från vård- och omsorgsnämnden senast i februari 2016.

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat fram ett förslag till yttrande på rapporten.   

1 Bakgrund
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
nämndernas e-posthantering. Syftet med granskningen har varit att kontrollera 
hurvida nämndernas e-posthantering är ändamålsenlig och om den hanteras med en 
tillräcklig intern kontroll. 

Den övergripande revisionsfrågan för granskningen har varit: har nämnderna en 
ändamålsenlig hantering av e-post och är den interna kontrollen av hanteringen 
tillräcklig? 

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och kultur- 
och bildningsnämnden huvudsakligen har en ändamålsenlig hantering av e-post.

Revisorerna grundar sin bedömning på följande iakttagelser:

 Ändamålsenliga riktlinjer och rutiner finns för nämndernas e-posthantering 
och hantering av allmänna handlingar.

 Nämndernas diarieföring/registrering av in- och utgående e-post fungerar 
delvis tillfredsställande.

 Nämnderna säkerställer till delar att medborgare som kontaktar 
myndigheterna via e-post får svar inom rimlig tid.

 Postöppningsmedgivanden som även reglerar inkommande e-post finns för 
anställda som har en kommunal e-postadress.

 Nämnderna säkerställer delvis att de anställda har tillräcklig kunskap om 
offentlighetslagstiftningen och innebörden av förvaltningslagens 
serviceskyldighet.
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2 Analys och åtgärder av påvisade brister
Kommunstyrelsen har i huvudsak en ändamålsenlig hantering av e-post och likaså är 
den interna kontrollen huvudsakligen tillräcklig. Av de brister som revisionen 
påvisade har nämnden vidtagit åtgärder och arbetet fortsätter under våren 2016.

2.1 Brister enligt rapporten

2.1.1 Säkerställa diarieföring av e-post
Granskningen visar att det är svårt, att med gällande rutin, att säkerställa att den e-
post som inkommer till myndighetsbrevlådan Information Lekeberg diarieförs i den 
utsträckning som krävs eftersom den inkommande e-posten vidarebefordras i flera 
steg och att all inkommande e-post inte passerar berörd 
registrator/nämndsekreterare. Bedömningen är också att det är svårt att säkerställa 
att in- och utgående e-post till enskilda tjänstemän diarieförs i den utsträckning som 
behövs. 

Som ett resultat av revisionen har nämndspecifika myndighetsbrevlådor införts för 
att säkerställa hanteringen av inkommande och utgående e-post till myndigheten. 
Införandet av myndighetsbrevlådorna underlättar e-posthantering för såväl 
utredningssekreterarna som medarbetarna i Information Lekeberg som tar emot och 
vidarebefordrar nämndernas inkommande e-post.

2.1.2 Besvara inkommande e-post
I riktlinjerna för service och bemötande antagna av Kommunstyrelsen 2014-10-14 § 
185 anges att all inkommande e-post ska besvaras snarast möjligt och senast inom en 
ordinare arbetsdag. Ett slutligt svar ska alltid ges inom fem arbetsdagar vid enklare 
frågor, det vill säga frågor som inte kräver utredningsinsatser. Vid frågor som är mer 
komplicerade och som kräver utredning ger vi besked om när svar kan lämnas 
(besked om detta lämnas inom fem arbetsdagar).  

Bedömningen är att detta är delvis uppfyllt. Det finns dokumenterad rutin vad det 
gäller mottagningsbekräfterlser till medborgare som kontaktar kommunen via e-post. 
Revisionen anser att fem arbetsdagar för att svara på enklare frågor som riktlinjerna 
anger inte är att betrakta som ”så snart som möjligt” utifrån förvaltningslagens regler 
om serviceskyldighet.

I nuläget finns inga planer att revidera riktlinjerna vad det gäller att svara på enklare 
frågor inom fem arbetsdagar. 

Kommunstyrelsenförvaltningen anser därmed inte att arbetet med att förbättra 
mottagningsbekräftelser och svarsfrekvens har avstannat tvärtom kommer även 
fortsättningsvis att jobba med att förbättra arbetet med att besvara  e-post. Som ett 
led i detta deltar kommunen årligen i Kommunens Kvaliet i Korthet (KKiK).

2.1.3 Postöppningsmedgivanden
Kommunövergripande rutin finns för att lämna postöppningsmedgivanden. Dessa 
förvaras i Information Lekeberg. Medgivandena omfattar även e-post och fax. 
Revisorerna bedömmer att kontrollmålet är uppfyllt, men anser att 
postöppningsmedgivanden bör förvaras hos ansvarig chef som också ansvarar att se 
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till att samtliga medarbetare har lämnat ett medgivande. Nämnderna bör följa upp 
att samtliga berörda medarbetare har lämnat medgivande. Som ett led i detta 
kommer under året samtliga chefer att få i uppdrag att följa upp och kontrollera att 
samtliga medarbetare har lämnat ett medgivande. I introduktion för nyanställa ingår  
moment att lämna postöppningsmedgivanden på så sätt säkerställer man att alla 
nyanställada får information om offentlighetslagstiftningen. 

2.1.4 Kunskap om offentliga handlingar
Enligt riktlinjerna för service och bemötande är det chefens ansvar att se till att 
medarbetare som hanterar handlingar har relevant kunskap om 
tryckfrihetsförordningen och inom området allmänna handlingar. Bedömningen från 
revisionen är att detta är delvis uppfyllt eftersom endast nyanställa chefer får 
utbildning i offentlighetslagstiftningen. 

Revisorerna anser att samtliga nyanställda tjänstepersoner bör få en formaliserad 
introduktion till offentlighetslagstiftningen. Under våren 2016 kommer även 
nyanställda tjänstepersoner att utbildas i offentlighetslagstiftning samt 
förvaltningslagens serviceskyldighet. Även medarbetarna i Information Lekeberg ska 
utbildas i lagstiftning och ärendehanteringssystem. Under hösten 2015 har en 
Ärendehandbok sammanställts. Den ger tjänstemännen en överblick över gällande 
lagstiftning, ansvarsfördelning samt tydliga instruktioner för hur registrering och 
diarieföring av inkommande och utgående e-post ska utföras.

2.1.5 Intern kontroll
Vad det gäller den interna kontrollen bedömmer revisorerna att den i huvudsak är 
tillräcklig. Rekommendationen är att, i syfte att stärka den interna kontrollen, 
återkommande genomföra uppföljning av efterlevnaden för service och bemötande, 
exempelvis genom stickprover. Kommunstyrelsen och nämndern har antagit sina 
interna kontrollplaner för 2016 i december 2015.  Detta är något som kommer tas 
med inför revidering 2017.

2.2 Genomsyrande perspektiv
En bedömning har gjorts av dom genomsyrande perspektiven barn, folkhälsa, 
jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration där de inte bedöms 
påverkas av detta ärende. 

 

2.3 Ekonomiska konsekvenser
PWC:s granskning av nämndernas e-posthantering bedöms inte ha några direkta 
ekonomiska konsekvenser. 

Page 180 of 267



Tjänsteskrivelse 2016-01-25 4 (4)

Dnr: VON 15-193

3 Slutsats
Granskningen visar att kommunstyrelsen, kultur- och bildningsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden huvudsakligen har ändamålsenlig hantering av e-post och den 
interna kontrollen huvudsakligen är tillräcklig. Under våren 2016 kommer många av 
de åtgärder som fortsatt krävs att genomföras för att säkerställa nämndernas 
ändamålsenliga hantering av e-post.

Bedömningen är dock att dom brister som granskningen påvisar har eller kommer 
åtgärdas under år 2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende 
granskning av nämndernas e-posthantering.  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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Yttrande över revisionsrapport nämndernas 
e-posthantering
Som revisionen beskriver så fungerar e-posthanteringen i stort bra inom 
kommunstyrelsen.  

Av de brister som revisionen påvisade i granskningen har kommunstyrelsen 
tillsammans med nämnderna vidtagit åtgärder och en del av dom kommer utföras 
under våren 2016.

Som ett resultat av revisionen har nämndspecifika myndighetsbrevlådor införts för 
att säkerställa hanteringen av inkommande och utgående e-post till myndigheten. 

Under hösten 2015 har en Ärendehandbok arbetats fram och den kommer fastställas 
under våren. Den ger tjänstemännen en överblick över gällande lagstiftning, 
ansvarsfördelning samt tydliga instruktioner för hur registrering och diarieföring av 
inkommande och utgående e-post ska utföras. 

Under våren 2016 kommer nyanställda tjänstepersoner att utbildas i 
offentlighetslagstiftning samt förvaltningslagens serviceskyldighet. Även 
medarbetarna i Information Lekeberg ska utbildas i lagstiftning och 
ärendehanteringssystem för att ytterligare stärka arbetet kring offentliga handlingar.

I och med redovisade åtgärderna anser vård- och omsorgsnämnden att de brister 
revisonen påpekat har eller planeras åtgärdas. 

LEKEBERGS KOMMUN

Henrik Hult
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §16

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16 - Svar på revisionsrapport - Nämndernas e-posthantering 
(VON 15-193)
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av nämndernas e-
posthantering. Syftet med granskningen har varit att kontrollera hurvida nämndernas e-
posthantering är ändamålsenlig och om den hanteras med en tillräcklig intern kontroll. Den 
övergripande revisionsfrågan för granskningen har varit: har nämnderna en ändamålsenlig hantering 
av e-post och är den interna kontrollen av hanteringen tillräcklig?

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och 
bildningsnämnden huvudsakligen har en ändamålsenlig hantering av e-post.

Revisorerna önskar svar från vård- och omsorgsnämnden senast i februari 2016.

Vård- och omsorgsnämnden har arbetat fram ett förslag till yttrande på rapporten.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende granskning av 
nämndernas e-posthantering.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet på revisionsrapporten avseende granskning av 
nämndernas e-posthantering.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse  - Svar på revisionsrapport nämndernas e-posthantering
 Yttrande över revisionsrapport nämndernas e-posthantering
 Revisionsrapport - Nämndernas e-posthantering
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Tjänsteskrivelse - Ändring av delegering i 
delegationsordningen avseende dödboanmälan
   

Ärendebeskrivning
Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker för att 
betala begravningskostnaden och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan 
kommunen hjälpa till med att upprätta en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en 
förenklad form av bouppteckning.  Den avlidne får inte heller ha någon fast egendom 
eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras 
en bouppteckning. Dödsboanmälan är kostnadsfri och skickas efter utredning till 
Skatteverket.
I nuvarande delegationsordning är dödsboanmälan delegerad till socialsekreterare 
(Punkt 116 i delegationsordningen). Dödsboanmälan föreslås istället delegeras till 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för att avlasta socialsekreterare på 
Vuxenenheten.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en ändring i delegationsordningen 
avseende dödsboanmälan (Punkt 116 i delegationsordningen). Dödsboanmälan 
delegeras från socialsekreterare till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §17

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§17 - Ändring av delegering i delegationsordningen avseende 
dödsboanmälan (VON 14-148)
Ärendebeskrivning
Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker för att betala 
begravningskostnaden och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan kommunen hjälpa till 
med att upprätta en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Den 
avlidne får inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den 
avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning. Dödsboanmälan är kostnadsfri och skickas 
efter utredning till Skatteverket.
I nuvarande delegationsordning är dödsboanmälan delegerad till socialsekreterare (Punkt 116 i 
delegationsordningen). Dödsboanmälan föreslås istället delegeras till medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) för att avlasta socialsekreterare på Vuxenenheten.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en ändring i delegationsordningen avseende 
dödsboanmälan (Punkt 116 i delegationsordningen). Dödsboanmälan delegeras från 
socialsekreterare till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en ändring i delegationsordningen avseende 
dödsboanmälan (Punkt 116 i delegationsordningen). Dödsboanmälan delegeras från 
socialsekreterare till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av delegering i delegationsordningen avseende dödboanmälan
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Tjänsteskrivelse - Ändring av sammanträdesdag för 
Vård- och omsorgsnämnden i oktober
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesdag den 25 oktober kolliderar med 
Kultur- och bildningsnämndens sammanträdesdag. Båda mötena är inplanerade till 
tisdagen den 25 oktober kl 13.00. Förvaltningen föreslår att Vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde flyttas till onsdagen den 26 oktober kl 13.00 
istället.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ändrar sammanträdesdagen från tisdagen den 25 
oktober till onsdagen den 26 oktober, samma tid 13.00.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare

Page 208 of 267



2016
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

VON AU 08-feb 04-apr 17-maj 22-aug

VON 15-feb 11-apr 25-maj 30-aug

Anm:
VON 15 februari heldag kl 08.30-17.00
VON 11 april halvdag kl 13.00-17.00
VON 25 maj halvdag kl 13.00-17.00
VON 30 augusti heldag kl 08.30-17.00
VON 25 oktober halvdag kl 13.00-17.00
VON 15 december halvdag kl 13.00-17.00

VON 15 februari - verksamhetsberättelse för VON Öppet nämndsammanträde för allmänheten
VON 25 maj - prognosrapport 1
VON 30 augusti - Delårsrapport/prognosrapport 2
VON 25 oktober - prognosrapport 3
VON 15 december - MER-Plan, Sammanträdestider
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Sep Okt Nov Dec
 17-okt 07-dec

26-okt 15-dec

Öppet nämndsammanträde för allmänheten
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §18

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§18 - Ändring av sammanträdesdag för vård- och 
omsorgsnämnden i oktober (VON 15-133)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesdag den 25 oktober kolliderar med Kultur- och 
bildningsnämndens sammanträdesdag. Båda mötena är inplanerade till tisdagen den 25 oktober kl 
13.00. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämndens sammanträde flyttas till onsdagen den 
26 oktober kl 13.00 istället.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ändrar sammanträdesdagen från tisdagen den 25 oktober till onsdagen 
den 26 oktober, samma tid 13.00.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ändrar sammanträdesdagen från tisdagen den 25 oktober till onsdagen 
den 26 oktober, samma tid 13.00.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av sammanträdesdag för Vård- och omsorgsnämnden i oktober
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Ansökan om permanent 
serveringstillstånd att servera 

alkoholdrycker enligt 
alkohollagen 8 kap 2§, 

Restaurang Vallgatan 43 i 
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17
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Dnr: VON 15-216

Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent 
serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 
alkohollagens 8 kap.2§, Restaurang Vallgatan 43 i 
Fjugesta
   

Ärendebeskrivning
Yacoub Hanna med enskild firma söker permanent serveringstillstånd för sin 
restaurang Vallgatan 43 (fd Stenkullens kök) adress Vallgatan 43 i Fjugesta. 
Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har tidigare drivits i lokalerna sedan 
2012 under David Berger, som nu sålt sin verksamhet till Yacoub Hanna.  
Sedvanlig prövning av sökandes och lokalernas lämplighet enligt alkohollagen 8 kap 2 
§ respektive 8 kap 14-17 §§, har gjorts. Beslutsunderlag för ansökan 
alkoholhandläggares Patrik Germers utredning 2016-01-27 dnr 2015/SAN130 470.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Meddelar Yacoub Hanna med enskild firma serveringstillstånd i enlighet med 
ansökan enligt alkohollagens 8 kap 2 § för serveringsstället Vallgatan 43 i Fjugesta.
2. Att serveringstiden inomhus och utomhus ska vara kl 11.00 till 01.00.
3. Att en ordningsvakt ska finnas på plats i restaurangen vid de tillfällen då 
restaurangen ordnar livemusik i någon form.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Patrik Germer
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §19

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§19 - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera 
alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap 2§, Restaurang 
Vallgatan 43 i Fjugesta (VON 15-216)
Ärendebeskrivning
Yacoub Hanna med enskild firma söker permanent serveringstillstånd för sin restaurang Vallgatan 43 
(fd Stenkullens kök) adress Vallgatan 43 i Fjugesta. Restaurangverksamhet med serveringstillstånd 
har tidigare drivits i lokalerna sedan 2012 under David Berger, som nu sålt sin verksamhet till Yacoub 
Hanna. 
Sedvanlig prövning av sökandes och lokalernas lämplighet enligt alkohollagen 8 kap 2 § respektive 8 
kap 14-17 §§, har gjorts. Beslutsunderlag för ansökan alkoholhandläggares Patrik Germers utredning 
2016-01-27 dnr 2015/SAN130 470.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Meddelar Yacoub Hanna med enskild firma serveringstillstånd i enlighet med ansökan enligt 
alkohollagens 8 kap 2 § för serveringsstället Vallgatan 43 i Fjugesta.
2. Att serveringstiden inomhus och utomhus ska vara kl 11.00 till 01.00.
3. Att en ordningsvakt ska finnas på plats i restaurangen vid de tillfällen då restaurangen ordnar 
livemusik i någon form.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Meddelar Yacoub Hanna med enskild firma serveringstillstånd i enlighet med ansökan enligt 
alkohollagens 8 kap 2 § för serveringsstället Vallgatan 43 i Fjugesta.
2. Att serveringstiden inomhus och utomhus ska vara kl 11.00 till 01.00.
3. Att en ordningsvakt ska finnas på plats i restaurangen vid de tillfällen då restaurangen ordnar 
livemusik i någon form.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagens 8 kap.2§, Restaurang Vallgatan 43 i Fjugesta
 Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagens 8 kap.2§, Vallgatan 43 i Fjugesta
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Tillsynsplan för Lekebergs 
kommun under 2016 enligt 

alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn 
över servering av spritdrycker, 

vin och starköl samt folköl 
(klass 2)
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VON 16-12
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Tjänsteskrivelse 2016-01-21 1 (1)

Dnr: VON 16-12

Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
under 2016 enligt alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn över 
servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl 
(klass 2)
   

Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen 9 kap 2§ skall kommunen utöva tillsyn över servering av 
spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2).
Kommunen skall också utöva tillsyn över detaljhandel med öl.
Under 2016 skall kommunen fortsatt lägga särskild vikt vid att minska berusningen 
hos restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring 
restaurangen.
Ett förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 
2016 har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt 
alkohollagen 9 kap 2§ under 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Patrik Germer  
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §20

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Page 1 of 3Page 236 of 267



Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§20 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 enligt 
alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn över servering av spritdrycker, vin 
och starköl samt folköl (klass 2) (VON 16-12)
Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen 9 kap 2§ skall kommunen utöva tillsyn över servering av spritdrycker, vin och 
starköl samt folköl (klass 2).
Kommunen skall också utöva tillsyn över detaljhandel med öl.
Under 2016 skall kommunen fortsatt lägga särskild vikt vid att minska berusningen hos 
restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring restaurangen.
Ett förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2016 har tagits 
fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 9 
kap 2§ under 2016.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 9 
kap 2§ under 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 enligt alkohollagen 9 kap 2§ 

- tillsyn över servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun enligt alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn över servering av 

spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2)
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Tillsynsplan för Lekebergs 
kommun under 2016 - tillsyn 

av detaljhandel av tobaksvaror 
enligt tobakslagen §19a
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VON 16-13
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Tjänsteskrivelse 2016-01-21 1 (1)

Dnr: VON 16-13

Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
under 2016 för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 
enligt tobakslagen § 19a
   

Ärendebeskrivning
Enligt tobakslagen § 19a ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel 
med tobaksvaror avseende t ex åldersgräns, marknadsföring och butiken egentillsyn.
Kommunens tillsyn av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan.
Förslag på Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av detaljhandel 
av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för 
tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Patrik Germer 
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §21

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic

Page 2 of 3Page 244 of 267



Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn 
av detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen §19a (VON 16-
13)
Ärendebeskrivning
Enligt tobakslagen § 19a ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel med 
tobaksvaror avseende t ex åldersgräns, marknadsföring och butiken egentillsyn.
Kommunens tillsyn av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan.
Förslag på Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 
enligt tobakslagen § 19a har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av detaljhandel 

av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 

enligt tobakslagen § 19a
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Verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggningen i 

Sydnärke

20

VON 16-25
   

Page 246 of 267



Tjänsteskrivelse 2016-02-01 1 (1)

Dnr: VON 16-25

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 
Sydnärke 2015
   

Ärendebeskrivning
För att kunna fullgöra uppgifter i enlighet med alkohollagen har 
Sydnärkekommunerna Askersund Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg gemensamt 
tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna. 
Alkoholhandläggaren har inkommit med en verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2014.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk 
redovisning för Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2015.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Patrik Germer  
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §22

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§22 - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggningen i Sydnärke 2015 (VON 16-25)
Ärendebeskrivning
För att kunna fullgöra uppgifter i enlighet med alkohollagen har Sydnärkekommunerna Askersund 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla 
fem kommunerna. 
Alkoholhandläggaren har inkommit med en verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2014.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2015.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggningen i Sydnärke 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 

alkoholhandläggningen i Sydnärke 2015
 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i Sydnärke 

2015

Page 3 of 3Page 255 of 267



Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS till 

IVO, kvartal 4 2015

21

VON 15-210
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (1)

Dnr: VON 15-210

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4, 2015
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående 
beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 4, 2015 finns inga ej verkställda beslut att rapportera in till IVO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda 
beslut att rapportera in för kvartal 4 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Kerstin Johansson 
Förvaltningschef Handläggare
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Kvartalsrapport

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter

Uppgifter om rapportören

Förnamn Kerstin
Efternamn Johansson
Telefon +46 0585-48955
E-postadress kerstin.johansson@lekeberg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning Vård och omsorgsförvaltning Lekeberg

Nämndens rapport

Rapporteringen avser följande kvartal

Val av år och kvartal 2015
Val av år och kvartal 1/10-31/12

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum?

SoL ÄO, äldreomsorg
SoL OF, omsorg om personer
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och
familjeomsorg
LSS OF, omsorg om
personer med
funktionsnedsättning

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från
datum för avbrott?

SoL ÄO, äldreomsorg
SoL OF, omsorg om personer
med funktionsnedsättning
SoL IFO, individ- och
familjeomsorg
LSS OF, omsorger om
personer med
funktionsnedsättning

Personuppgiftslagen
  Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen

(1998:204), PuL.
 

Ja Nej
Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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Protokoll 2016-02-08

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Tid Plats
08:00-11:45 Trollkarlen, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §23

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-08 till och med 2016-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO, kvartal 4 2015 (VON 15-210)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 4, 2015 finns inga ej verkställda beslut att rapportera in till IVO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 4 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 4 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4, 

2015
 Ej verställda beslut enligt SoL och LSS 151001-151231 kvartal 4 2015
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Avsägelse av politiskt uppdrag 
i Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR) - Ulrika Ingvarsson (KD)

22

VON 15-219
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Tjänsteskrivelse 2016-01-28 1 (1)

Dnr: VON 15-219

Tjänsteskrivelse - Avsägelse av uppdrag i Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) - Ulrika Ingvarsson (KD)

   

Ärendebeskrivning
Ulrika Ingvarsson (KD) har inkommit med en avsägelse från sitt politiska uppdrag som 
ordinarie ledamot i Kommunala Pensionärsrådet (KPR).

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Ulrika Ingvarssons (KD) avsägelse.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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From: ulrika.ingvarsson@kristdemokraterna.se
To: Gordana.Sutic@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: Re: Nu är kallelsen klar till Nämnden på måndag o finns i era plattor
Attachments:
Embedded Attachments:

Jag vill avsäga mig uppdraget i pentionärsrådet eftersom mötena ligger på en tid
som jag inte kan de laga på.

Mvh Ulrika Ingvarsson
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Tjänsteskrivelse 2016-01-28 1 (1)

Dnr: VON 16-22

Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR)
   

Ärendebeskrivning
Ulrika Ingvarsson (KD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR).
Vård- och omsorgsnämnden behöver utse en ny ledamot till KPR.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser XXXXX som ordinarie ledamot till Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare
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