
Protokoll 2016-04-11

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

Fjugesta  

Övriga
Anna Gunnarsson (Projektledare) §25
Håkan Erlandsson (Bostadsanpassningshandläggare) §§27-28
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare) §29
Sandra Magnusson (Ekonom) §§29-32
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §§25-36

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Lennart M Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Marita Johansson (MP)
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)
Wivie Eriksson (S)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) ersätter 
Fredrik Steckl (SD)
Lennart M Pettersson (S) ersätter Mikael 
Bergdahl (S)
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Protokoll 2016-04-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-04-11

Datum för överklagan 2016-04-14 till och med 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§25 Val av protokolljusterare, tid och plats

§26 Informationsärende - Projekt nybyggnation gruppbostad LSS och nybyggnation 
SÄBO

§27 Borttagen på grund av Sekr.
§28 Borttagen på grund av Sekr.
§29 Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter
§30 Ekonomisk uppföljning mars månad 2016

§31 Ombudgetering av medel efter reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter

§32 Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med införandet av LOV
§33 Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016
§34 Patientsäkerhetsberättelse 2015 för Lekebergs kommun
§35 Resultatet av medarbetarenkäten 2015 inom vård- och omsorgsförvaltningen
§36 Borttagen på grund av Sekr.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§25- Val av protokolljusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning
Justering av dagens protokoll den 13 april 2016 kl 16.00, sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, 
Bangatan 7 i Fjugesta.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Lennart M Pettersson (S) till ordinarie justerare och Astrid 
Söderquist (C)  som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§26- Informationsärende - Projekt nybyggnation gruppbostad LSS 
och nybyggnation SÄBO
Ärendebeskrivning
Projektledare Anna Gunnarsson informerar om projektet nybyggnation gruppbostad LSS samt 
nybyggnation SÄBO.
Gruppbostad
- produktionsstart v 24
- bygglov inskickat 6 april till Sydnärkes byggförvaltning av Sören Skårsjö på LEKO
- gruppboendet klart i april/maj 2017
SÄBO
- arkitekt Kristina Collste har gjort en area och lokalsammanställning.
- ett samarbeta är påbörjat med  Länsgården Region Örebro län gällande byggnation av SÄBO och 
trygghetsboende.
- synpunkter gällande detaljplanen har inkommit om att man ska öppna hela markområdet för SÄBO, 
skola. En busshållplats bör finnas där för bättre kommunikationsmöjligheter. 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§27 - Borttagen på grund av Sekr. (VON 15-165)
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Justering av beslut i ärende VON 
15-165

 §31 Individärende - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag BAB 2015/025, justering av 
tidigare beslut (sekretess)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§28 - Borttagen på grund av Sekr. (VON 15-166)
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Ansökan om bostadsanpassnigsbidrag - Justering av beslut i ärende VON 
15-166

 §32 Individärende - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag BAB 2015/052, justering av 
tidigare beslut (sekretess)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§29 - Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter (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.
Vård- och omsorgsnämnden beslöt 2016-02-15 § 4 att genomföra reduceringar för helår med 
3 683tkr samt att justera målvärdena, sänka ambitionsnivån, i MER-planen då nämnden bedömde att 
det var omöjligt att uppfylla de mål man hade satt utifrån de tilldelade medlen av 
kommunfullmäktige.
Nämnden beslöt också att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare reduceringsförslag 
på 1500 tkr för att nå målet, satt av kommunfullmäktige, att hålla en budget i balans. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på ytterligare reduceringar.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
Anta förvaltningens förslag till reduceringar, både reduceringsförslag 1 och 2, vilket innebär en 
besparing på helår med 3000 tkr

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar reduceringsförslag 1, vilket innebär att reducera hemtjänsten, särskilda boendena Linden 
och Oxelgården, LSS/Socialpsykiatrin samt de resterande 30 % av tjänsten som demenssjuksköterska. 
Detta ger en besparing om 1500 tkr på helårseffekt.
2. Uppdrar till förvaltningschefen att bevara kompetensen inom fokusområdet demens, så att 
förvaltningen kan arbeta förebyggande med detta.
3 Nämnden meddelar kommunfullmäktige att följande av kommunfullmäktige uppsatta mål inte 
kommer att kunna uppnås:
a) Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov.
b) Lekebergs kommun växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och 
styrelserna håller sin budget.
c) Att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6 %.
4. Hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå målen 
med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige."

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar reduceringsförslag 1, vilket innebär att reducera hemtjänsten, särskilda boendena Linden 
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och Oxelgården, LSS/Socialpsykiatrin samt de resterande 30 % av tjänsten som demenssjuksköterska. 
Detta ger en besparing om 1500 tkr på helårseffekt.
2. Uppdrar till förvaltningschefen att bevara kompetensen inom fokusområdet demens, så att 
förvaltningen kan arbeta förebyggande med detta.
3 Nämnden meddelar kommunfullmäktige att följande av kommunfullmäktige uppsatta mål inte 
kommer att kunna uppnås:
a) Lekebergs kommun erbjuder en trygg och god omsorg för alla utifrån behov.
b) Lekebergs kommun växer och utvecklas på hållbart sätt med indikatorn: nämnderna och 
styrelserna håller sin budget.
c) Att sjukfrånvaron inte överstiger 5,6 %.
4. Hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för ställningstagande "Att nämnden ej kan uppnå målen 
med de tilldelade medlen av kommunfullmäktige."

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag på ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter
 Utredning och konsekvensbeskrivning - Ytterligare reduceringar inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamheter
 §33 Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Enhetschefer inom VON förvaltning
Fackliga företrädare inom VON förvaltning
Anna Bilock, Ekonomichef
Sandra Magnusson, Ekonom 

Paragrafen är justerad
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§30 - Ekonomisk uppföljning mars månad 2016 (VON 16-65)
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016 för Vård- och 
omsorgsnämnden.

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning mars 2016
 Ekonomiska rapporter mars 2016
 §34 Ekonomisk uppföljning mars månad 2016

Expedieras till 
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Sandra Magnusson, Ekonom

Paragrafen är justerad
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§31 - Ombudgetering av medel efter reduceringar inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter (VON 16-63)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-02-16 om besparingar motsvarande 3 683 tkr för helår. 
Besparingsåtgärderna leder till att medel ska omfördelas inom nämndens budget enligt bifogat 
underlag.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om omfördelning av medel inom nämndens budget enligt 
bifogat underlag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om omfördelning av medel inom nämndens budget enligt 
bifogat underlag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om omfördelning av medel inom nämndens budget enligt 
bifogat underlag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering efter reduceringar
 Omfördelning av medel inom vård- och omsorg - bilaga
 §35 Ombudgetering av medel efter reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter

Expedieras till 
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Sandra Magnusson, Ekonom
Enhetschefer VON förvaltning

Paragrafen är justerad
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§32 - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med 
införandet av LOV (VON 16-46)
Ärendebeskrivning
1 september 2014 infördes LOV Lagen om valfrihet i Hemtjänsten och ersättningsnivå för utförd 
timma beslutades enligt Dnr: VON 14-61 § 47. Ersättningsnivån ska årligen justeras om kommunens 
kostnader förändras. Ersättningsnivåerna har ändrats med 3 % ökning för löner.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt 
bilaga, att börja gälla ifrån 1 april 2016

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt 
bilaga, att börja gälla ifrån 1 april 2016

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer den föreslagna ersättningsnivån för utförd hemtjänst enligt 
bilaga, att börja gälla ifrån 1 april 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med införandet av LOV
 Ersättningsförslag  LOV 2016
 §36 Ersättningsnivå för utförd hemtjänst i samband med införandet av LOV

Expedieras till 
Sandra Magnusson, Ekonom

Paragrafen är justerad
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§33 - Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 (VON 16-
8)
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet informerar i sin departementsserie, Ds 2015:23, om höjt avgiftstak för avgift 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) 8 kapitlet 5 §.
Socialdepartementet föreslår en höjning av högkostnadsskyddet för hemtjänst, vård och omsorg i 
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Den nya lagen träder i kraft 1 
juli 2016. Den enskildes avgifter får för hemtjänst och dagverksamhet samt hälso- och sjukvård uppgå 
till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. För bostad i särskilt boende per månad 
uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Förslaget syftar till att ge 
kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med allt från 0 kr upp till 218 kr för dem som har 
ekonomiska förutsättningar för det, där det finns ett avgiftsutrymme.
Med anledning av ovanstående har medlemskommunerna i Taxe- och avgiftsnämnden fått i uppdrag 
att besluta om ny maxtaxa från 1 juli 2016. (Beslut TAN 2015-12-09 § 23). Enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2013-09-11 § 85 har vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att justera beloppen efter pris- 
och kostnadsutvecklingen.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 som följer de 
ändrade reglerna och anpassar taxan efter de nya bestämmelserna enligt 8 kapitlet 5 § 
socialtjänstlagen: 
1. Den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet och avgifter för hälso- och sjukvård får 
uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
2. Den enskildes avgift för bostad i särskilt boende per månad får uppgå till högst en tolftedel av 
0,5539 gånger prisbasbeloppet.
3. Överlämnar beslutet för kännedom till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 som följer de 
ändrade reglerna och anpassar taxan efter de nya bestämmelserna enligt 8 kapitlet 5 § 
socialtjänstlagen: 
1. Den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet och avgifter för hälso- och sjukvård får 
uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
2. Den enskildes avgift för bostad i särskilt boende per månad får uppgå till högst en tolftedel av 
0,5539 gånger prisbasbeloppet.
3. Överlämnar beslutet för kännedom till kommunfullmäktige.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 som följer de 
ändrade reglerna och anpassar taxan efter de nya bestämmelserna enligt 8 kapitlet 5 § 
socialtjänstlagen: 
1. Den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet och avgifter för hälso- och sjukvård får 
uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
2. Den enskildes avgift för bostad i särskilt boende per månad får uppgå till högst en tolftedel av 
0,5539 gånger prisbasbeloppet.
3. Överlämnar beslutet för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016
 Protokollsutdrag från Taxe- och avgiftsnämnden 2015-12-09, TAN § 23
 Lagtext Socialtjänstlagen 8 kap 5 §
 Protokollutdrag KF 2013-09-11 § 85
 §37 Ny maxtaxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016

Expedieras till 
Taxe- och avgiftsnämnden
Katarina Bäckgren, Avgiftshandläggare, Hallsbergs kommun

Paragrafen är justerad
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§34 - Patientsäkerhetsberättelse 2015 för Lekebergs kommun 
(VON 16-15)
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år. 
I Patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under förgående 
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen är upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS/MAR).

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2015.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2015

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för Lekebergs kommun 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2015 för Lekebergs kommun
 Patientsäkerhetsberättelse för Lekebergs kommun 2015
 §38 Patientsäkerhetsberättelse 2015 för Lekebergs kommun

Expedieras till 
Ulrica Edlund MAS/MAR

Paragrafen är justerad
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§35 - Resultatet av medarbetarenkäten 2015 inom vård- och 
omsorgsförvaltningen (VON 16-38)
Ärendebeskrivning
Redovisning av resultatet av medarbetarenkäten 2015 för vård- och omsorgsförvaltningen.
Personalavdelningen genomför vartannat år en medarbetarenkät. Enkäten fokuserar framförallt på 
arbetsmiljöfrågor och skickas ut till alla anställda med en minsta anställningstid på 6 månader. 
Resultatet av enkäten utgör sedan ett underlag att arbeta utifrån i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medarbetarenkät 2015, Vård- och omsorgsförvaltningen
 Resultat - Medarbetarenkäten 2015 Vård och omsorgsförvaltningen
 §39 Resultat av medarbetarenkät 2015 inom vård- och omsorgsförvaltningen

Expedieras till 
Anneli Carlsson, Förvaltningschef

Paragrafen är justerad
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§36 - Borttagen på grund av Sekr. (VON 16-70)
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av Sekr.
 Borttagen på grund av Sekr.

Paragrafen är justerad
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