
Protokoll 2016-02-15

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-17:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare) §§3-5, §8
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Sandra Magnusson (Ekonom) §§3-4, §§6-7
Patrik Germer (Alkoholhandläggare) §§17-20

Protokollet innehåller paragraferna §§1-24

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Margareta Carlsson (V)

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

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-02-15

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Val av protokolljusterare, tid och plats
§2 Förvaltningschef informerar
§3 Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2015

§4 Reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter samt justering av 
målvärden i MER-plan

§5 Användning av statliga medel till förbyggande verksamhet
§6 Ombudgetering på grund av omorganiation - Anhörigstöd och Frivilligsamordnare
§7 Ekonomisk uppföljning januari 2016
§8 Utredning avseende Lindens användning i framtiden

§9 Nytt inriktningsbeslut om att undantag kan göras om kompetenskrav för all 
omvårdnadspersonal i kommunens hemtjänst och SÄBO

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

§11 Yttrande gällande redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom vård- 
och omsorgsnämnden

§12 Uppföljning av intern kontrollplan 2015 för vård- och omsorgsnämnden
§13 Svar på revisionsrapport - Uppföljning av intern kontroll
§14 Svar på revisionsrapport - Nämndernas e-posthantering
§15 Ändring av delegering i delegationsordningen avseende dödsboanmälan
§16 Ändring av sammanträdesdag för vård- och omsorgsnämnden i oktober

§17 Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 
alkohollagen 8 kap 2§, Restaurang Vallgatan 43 i Fjugesta

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

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

§20 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 
Sydnärke

§21 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4 2015

§22 Avsägelse av politiskt uppdrag i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) - Ulrika 
Ingvarsson (KD)

§23 Val av ledamot till Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
§24 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 151201-160131
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§1- Val av protokolljusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning
Justering av dagens protokoll den 18 februari 2016 kl 08.30. sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, 
Bangatan 7 i Fjugesta.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Kjell Edlund (S) till ordinarie protokolljusterare och som ersättare 
Astrid Söderquist (C).
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2- Förvaltningschef informerar
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar förvaltningschef Anneli Carlsson om pågående aktiviteter samt 
det aktuella läget inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Synpunkter har inkommit från Hörselskadades Riksförening till förvaltningschefen och 
Tillgänglighetsrådet angående att man vill ha kvar vård- och omsorgsnämndens medverkan 
i hörselcafét. Förvaltningschefen förklarade att detta inte går att genomföra i nuvarande omfattning 
på grund av nämndens ekonomiska förutsättningar.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3 - 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.

Arbetsutskottets 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
 §5 Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2015

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Anna Bilock, ekonomichef 
Sandra Magnusson, ekonom
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter samt justering av målvärden i MER-plan (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.

Arbetsutskottets beslut

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

Yrkande på vård- och omsorgsnämnden

Henrik Hult (C) yrkar på följande tilläggsyrkanden:
1. Vård- och omsorgsnämnden bedömmer att det är omöjligt för nämnden att uppfylla målen med 
de tilldelade medlen av kommunfullmäktige och därmed måste reduceringar genomföras.

2. Att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare reduceringsförslag på 1,5 miljoner för att 
nå målet att hålla en budget i balans.

Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Henrik Hults tilläggsyrkande.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Henrik Hults tilläggsyrkande.
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beslutar att genomföra reduceringar då nämnden bedömmer att det är omöjligt att uppfylla målen 
med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige.
2. Beslutar att genomföra förvaltningens förslag till reduceringar för helår 
med 3 683 tkr.
3. Antar den föreslagna justeringen av målvärdena i MER-plan 2016.
4. Ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare reduceringsförslag på 1,5 miljoner för att 
nå målet att hålla en budget i balans.

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

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Anna Bilock, ekonomichef
Sandra Magnusson, ekonom
Enhetschefer
Personalavdelningen
Fackliga företrädare
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5 - Användning av statliga medel till förbyggande 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

Arbetsutskottets beslut

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

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.
"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."
2. Beslutar att ta bort värdighetsgarantierna.
3. Uppdrar åt förvaltningschef att arbeta fram en värdegrund för nämndens verksamheter

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag att använda statliga stimulansmedel till förebyggande verksamhet
 §7 Användning av statliga medel till förebyggande verksamhet
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Christian Cederhag, verksamhetsutvecklare
Sandra Magnusson, ekonom
Enhetschefer
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6 - Ombudgetering på grund av omorganiation - 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).

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).

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

Expedieras till 
Sandra Magnusson, ekonom
Ankica Lucic, IFO-chef
Henrik Westerling, enhetschef Linden
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7 - 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.

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Yrkande på vård- och omsorgsnämnden

Mikael Bergdahl (S) yrkar att nämnden uppdrar åt förvaltningen att särredovisa hemtjänsten 
eftersom den är både anslagsfinaniserad och intäktsfinansierad.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Mikael Bergdahls tilläggsyrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner ekonomisk uppföljning per 31 januari 2016.

2. Uppdrar åt förvaltningschefen att särredovisa hemtjänsten eftersom hemtjänsten är både 
anslagsfinaniserad och intäktsfinansierad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning januari 2016
 Ekonomisk uppföljning januari
 §9 Ekonomisk uppföljning januari 2016

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Sandra Magnusson, ekonom
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - 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.

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.

Yrkande på vård- och omsorgsnämnden

Henrik Hult (C) yrkar att Linden huvudsakligen ska användas för korttidsvård, rehabilitering tas bort.

Kjell Edlund (S) och Lennart M Pettersson (S) yrkar bifall till Henrik Hults yrkande.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Henrik Hults yrkande.

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.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lindens användning i framtiden
 Utredning Lindens användning i framtiden
 §10 Utredning avseende Lindens användning i framtiden

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Christian Cederhag, verksamhetsutvecklare
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9 - Nytt inriktningsbeslut om att undantag kan göras 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.

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.

Yrkande i vård- och omsorgsnämnden

Kjell Edlund (S) yrkar att nämnden behåller beslut taget i Socialnämnden 1996-03-05 § 60 samt att 
undantag från kompetenskravet görs i samförstånd med förvaltningschef.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Kjell Edlunds yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Behåller beslut taget i Socialnämnden 1996-03-05 § 60 "att nyanställning endast ska ske av 
personal med undersköterskekompetens"
2. Beslutar att undantag från kompetenskravet görs i samförstånd med förvaltningschef.
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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

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Enhetschefer
Personalavdelningen
Lena Nyströmer, Kommunal
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§10 - Utredning avseende valideringsbehov till undersköterska 
inom vård- och omsorgsförvaltningen under hösten 2015 (VON 
15-155)
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.

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

Expedieras till 
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Enhetschefer
Personalavdelningen
Lena Nyströner, Kommunal
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§11 - 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.

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.

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

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Personalavdelningen
Enhetschefer
Fackliga företrädare
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§12 - Uppföljning av intern kontrollplan 2015 för vård- och 
omsorgsnämnden (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.

Arbetsutskottets 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
 §14 Uppföljning av intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden 2015

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§13 - 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.

Arbetsutskottets 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
 §15 Svar på revisionsrapport - Uppföljning av intern kontroll
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Expedieras till 
Fredrik Alm, PWC
Kommunens Revisorer
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§14 - 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.

Arbetsutskottets 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
 §16 Svar på revisionsrapport - Nämndernas e-posthantering

Expedieras till 
Fredrik Alm, PWC
Kommunens Revisorer
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§15 - 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).

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).

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

Expedieras till 
Ankica Lucic, IFO-chef
Ulrica Edlund, MAS
Kerstin Johansson, systemförvaltare Procapita
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§16 - 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.

Arbetsutskottets 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
 Sammanträdestider 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
 §18 Ändring av sammanträdesdag för vård- och omsorgsnämnden i oktober

Expedieras till 
Anna Nilsson, utredningssekreterare
Linda Kirrander, utredningssekreterare
Ledamöter och ersättare i nämnden
Handläggare inom vård- och omsorgsförvaltningen
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§17 - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera 
alkoholdrycker enligt alkohollagen 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.

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.

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.
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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

Expedieras till 
Patrik Germer, Alkoholhandläggare Hallsbergs kommun
Yacoub Hanna, sökande, restaurang Vallgatan 43 i Fjugesta

Page 27 of 35



Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§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)
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.

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)

Expedieras till 
Patrik Germer, Alkoholhandläggare Hallsbergs kommun
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§19 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 - 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.

Arbetsutskottets 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
 §21 Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2016 för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 

enligt tobakslagen §19a

Expedieras till 
Patrik Germer, Alkoholhandläggare Hallsbergs kommun
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§20 - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggningen i Sydnärke (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.

Arbetsutskottets 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
 §22 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 

Sydnärke 2015

Expedieras till 
Patrik Germer, Alkoholhandläggare Hallsbergs kommun
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§21 - 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.

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.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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§22 - Avsägelse av politiskt uppdrag i Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR) - Ulrika Ingvarsson (KD) (VON 15-219)
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.

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)

Expedieras till 
Ulrika Ingvarsson (KD)
Gordana Sutic, sekreterare för KPR
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§23 - Val av ledamot till Kommunala Pensionärsrådet (KPR) (VON 
16-22)
Ärendebeskrivning
Ulrika Ingvarsson (KD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag i Kommunala Pensionärsrådet (KPR).
Vård- och omsorgsnämnden behöver utse en ny ledamot till KPR.

Henrik Hult (C) föreslår Barbro Göransson (C) som ny ledamot i KPR.

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

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Barbro Göransson (C) som ordinarie ledamot till Kommunala 
Pensionärsrådet (KPR).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Expedieras till 
Barbro Göransson (C)
Gordana Sutic, sekreterare för KPR
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Protokoll 2016-02-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§24 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 151201-160131 
(VON 16-4)
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslit för perioden 151201-160131.

 Delegationsbeslut enligt lista för SoL, LSS och IFO (sekretess)

 Delegationsbeslut Alkoholhandläggare (Tillfälligt serveringstillstånd Restaurang Vallgatan 43)

 Delegationsbeslut VON AU 7 feb (sekretess)

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av fattade delegationsbeslut.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut enligt LSS, SoL, IFO för perioden 151201 - 160131
 Tillfälligt serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap.2§, 

Restaurang Vallgatan 43 i Fjugesta
 Individärende VON AU 160207 §§ 2-4
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