
Protokoll 2016-08-30

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

Fjugesta  

Övriga
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Katrin Trolander (Projektledare KKiK) §54
Sandra Magnusson (Ekonom) §55

Protokollet innehåller paragraferna §§52-59

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Lennart M Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande 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)
Barbro Göransson (C)  ersätter Fredrik Steckl 
(SD)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Wivie 
Eriksson (S)
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Protokoll 2016-08-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-08-30

Datum för överklagan 2016-08-31 till och med 2016-09-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-08-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§52 Val av protokolljusterare, tid och plats
§53 Förvaltningschef informerar

§54
Informationsärende - Kommunens kvalitet i korthet  (KKiK) 2015 Örebro län - En 
jämförelse av resultat för Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Karlskoga, Laxå, 
Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro

§55 Delårsbokslut (prognosrapport 2) 2016 för Vård- och omsorgsnämnden

§56 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående inköp av 
cykeltaxis/cykelkärror till äldreomsorgen

§57 Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 
alkohollagens 8 kap.2§, Lanna Bokcafé i Lanna

§58 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 2-2016
§59 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 160501-160731
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Protokoll 2016-08-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§52- Val av protokolljusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning
Justering av dagens protokoll den 31 augusti 2016 kl 15.00, sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, 
Bangatan 7 i Fjugesta.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Lennart M Pettersson (S) till ordinarie protokolljusterare och som 
ersättare Astrid Söderquist (C).
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Protokoll 2016-08-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§53- Förvaltningschef informerar
Ärendebeskrivning
Ställföreträdande förvaltningschef Henrik Westerling informerar om pågående aktiviteter samt det 
aktuella läget inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Information om bl a följande:

 Sutuationen under sommaren inom de olika verksamheterna. Sommaren har varit hyggligt 
bra.

 Två nya enhetschefer: Beatrice Fagerdahl inom LSS/Socialpsykiatrin och Anna Gunnarsson på 
Oxelgården. En vakant tjänst som enhetschef inom hemtjänsten.

 Beläggningen på äldreboenderna. Linden och Oxelgården har full beläggning.. Vi klarar 
betalningsansvaret. I nuläget får alla en plats inom 3 månader.

 Henrik Hult har uppvaktat en dam som fyllt 100 år på Linden.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2016-08-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§54 - Informationsärende - Kommunens kvalitet i korthet  (KKiK) 
2015 Örebro län - En jämförelse av resultat för Askersund, 
Degerfors, Hallsberg, Kumla, Karlskoga, Laxå, Lekeberg, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro (VON 16-90)
Ärendebeskrivning
Projektledare Katrin Trolander redogör för rapporten om Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2015 
Örebro län.
Det är en jämförelse av resultatet för länets kommuner (utom Nora och Hällefors kommuner) inom 
delaktighet och kommunens information, skola och utbildning, förskolan, grundskolan, 
gymnasieskolan, äldreomsorg, särskilt boende och hemstjänst.
Katrin Trolander redogör för den del som berör äldreomsorgen.

 

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

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Rapport Kommuners Kvalitet i Korthet 2015 (KKiK) -En jämförelse av resultat för Askersund, 

Degerfors, Hallsberg, Kumla, Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro 
- (VON 16-90-1)
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Protokoll 2016-08-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§55 - Delårsbokslut (prognosrapport 2) 2016 för Vård- och 
omsorgsnämnden (VON 16-102)
Ärendebeskrivning
Delårsbokslut/prognosrapport 2-2016 för Vård- och omsorgsnämnden redovisar viktiga händelser i 
verksamheterna och målarbetet fram till 31 juli 2016 samt en ekonomisk prognos för helåret. 
Prognosen för helåret visar ett underskott för nämnden på –5 100 000 kr.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 1. Godkänner delårsbokslut/prognosrapport 2-2016 för nämnden. 2. Ger 
förvaltningen ett fortsatt uppdra att arbeta för en budget i balans.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 1. Godkänner delårsbokslut/prognosrapport 2-2016 för nämnden. 2. Ger 
förvaltningen ett fortsatt uppdra att arbeta för en budget i balans.

Yrkanden på nämnden

Kjell Edlund (S) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att minska underskottet.

Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom Kjell Edlunds yrkande.

Nämnden ställer sig bakom Kjell Edlunds yrkande och beslutar att beslutsstats nr 2 byts ut enligt Kjell 
Edlunds ändringsyrkande.

 

 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner delårsbokslut/prognosrapport 2-2016 för nämnden.
2. Ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att minska underskottet.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut/prognosrapport 2-2016 - (33653)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §98 VONAU Delårsbokslut (prognosrapport 2) 2016 för Vård- och omsorgsnämnden - (VON 
16-102-1)

 Delårsrapport med prognos 2 2016 Vård- och omsogsnämnden - (34457)

Expedieras till 
Förvaltningen
Enhetschefer
Sandra Magnusson, ekonom
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Protokoll 2016-08-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§56 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående 
inköp av cykeltaxis/cykelkärror till äldreomsorgen (VON 16-58)
Ärendebeskrivning
Per Erik Nordberg har inkommit med ett medborgarförslag till kommunen daterat den 24 november 
2015. Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016 och 
kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden för 
besvarande. I medborgarförslaget förslår han enligt bilagda urklipp ur tidningen Cykelfrämjandet att 
kommunen köper in cykeltaxis eller kärror så att Väntjänsten kan ta ut de gamla på cykeltur i 
Lekeberg och samtidigt göra reklam för en god åldringsvård. Förvaltningen har utrett frågan och tagit 
fram ett svar på medborgarförslaget

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar framtaget svar på medborgarförslag och anser därmed 
medborgarförslaget besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar framtaget svar på medborgarförslag och anser därmed 
medborgarförslaget besvarat.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar framtaget svar på medborgarförslag och anser därmed 
medborgarförslaget besvarat.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på  medborgarförslag inköp av cykeltaxis/cykelkärror till 

äldreomsorgen - (33549)
 Medborgarförslag - inköp av cykelkärror - (VON 16-58-2)
 Svar på medborgarförslag  inköp av cykeltaxis/cykelkärror till äldreomsorgen - (33559)
 KF §19/2016 Anmälan av nytt medborgarförslag om inköp av cykelkärror - (VON 16-58-1)
 §99 VONAU Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående inköp av 

cykeltaxis/cykelkärror till äldreomsorgen - (VON 16-58-3)

Expedieras till 
Per-Erik Nordberg
Kommunfullmäktige
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Protokoll 2016-08-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§57 - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera 
alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap.2§, Lanna Bokcafé i 
Lanna (VON 16-94)
Ärendebeskrivning
Lanna Bokhandel AB söker permanent serveringstillstånd i Lanna Bokcafé med adress Lanna 23 i 
Lanna. Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har inte tidigare bedrivits i lokalerna. 
Serveringstid är sökt mellan kl 11.00 och 23.00 alla dagar både inomhus och utomhus. Avsedd mat 
enligt inlämnad meny bedöms vara godkänd av kommunen. Sedvanlig prövning av sökandes och 
lokalernas lämplighet enligt alkohollagen 8 kap 2 § respektive 8 kap 14-17 §§, har gjorts. 
Alkoholhandläggares Patrik Germers utredning daterad 2016-05-26 ligger till grund för beslut. Dnr 
2016/SAN051 470.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 1. Beviljar Lanna Bokhandel AB (Lanna Bokcafé) serveringstillstånd enligt 
alkohollagens 8 kap 2 § i enlighet med ansökan för serveringsstället Lanna Bokcafé i Lanna. 2. 
Beslutar att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 23.00 alla dagar.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden
1. Beviljar Lanna Bokhandel AB (Lanna Bokcafé) serveringstillstånd enligt alkohollagens 8 kap 2 § i 
enlighet med ansökan för serveringsstället Lanna Bokcafé i Lanna.
2. Beslutar att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 23.00 alla dagar.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beviljar Lanna Bokhandel AB (Lanna Bokcafé) serveringstillstånd enligt alkohollagens 8 kap 2 § i 
enlighet med ansökan för serveringsstället Lanna Bokcafé i Lanna.
2. Beslutar att serveringstiden ska vara kl 11.00 till 23.00 alla dagar.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagens 8 kap.2§, Lanna Bokcafé i Lanna - (33542)
 Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagen - Lanna Bokcafé - (VON 16-94-1)
 §100 VONAU Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 

alkohollagens 8 kap.2§, Lanna Bokcafé i Lanna - (VON 16-94-6)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Patrik Germer, Alkoholhandläggare, Hallsbergs kommun
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Protokoll 2016-08-30

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§58 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO, kvartal 2-2016 (VON 16-92)
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 2, 2016 finns två ej 
verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är två ej verkställda beslut enligt SoL inom 
äldreomsorgen (permanent bostad). Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer 
och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2-2016 
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 för kvartal 2-2016 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2-2016 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 2, 

2016 - (VON 16-92-3)
 Kvartalsrapport - (VON 16-92-2)
 Individrapport - (VON 16-92-1)
 §101 VONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 2-2016 - 

(VON 16-92-4)

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§59 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 160501-160731 
(VON 16-93)
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 160501-160731.

 Delegationsbeslut enligt lista för SoL och IFO (sekretess)

 Delegationsbeslut VON AU 22 augusti (sekretess)

 Delegationsbeslut Alkoholhandläggare

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

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut enligt SoL. LSS , IFO för perioden 160501 - 160731 - (VON 16-93-1)
 Delegationsbeslut individärenden sekretess VON AU 160822 - (VON 16-93-4)
 Tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 2§ alkohollagen för servering till allmänheten 

Fjugesta IF Bergavallens idrottsplats - (VON 16-93-2)
 Tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 2§ alkohollagen för servering till allmänheten 

Fjugesta IF serveringstält Torget - (VON 16-93-3)
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