
Protokoll 2016-10-26

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
12:45-15:45 Konferens Ånnaboda, lokal Björnen 2, 

Ånnaboda  

Övriga
Gustav Olofsson (Förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonom) §64
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§60-61, §§64-75

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
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)
Gerry Milton (SD)
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Protokoll 2016-10-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-26

Datum för överklagan 2016-10-27 till och med 2016-11-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic

Page 2 of 26



Protokoll 2016-10-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§60 Val av protokolljusterare, tid och plats
§61 Förvaltningschef informerar
§64 Prognosrapport 3-2016 Vård-och omsorgsnämnden
§65 Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun

§66 Ansökan om kommunalt bidrag från Väntjänsten i Lekebergs kommun för 
verksamhetsåret 2016

§67 Utdelning av priset "Årets frivilliginsats" 2016

§68 Halvårsrapport och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i Sydnärke 
januari-juni 2016

§69 Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 
alkohollagens 8 kap.2§, Nudaeng Thaifood AB i Fjugesta

§70 Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande motion "Trådlöst nätverk på 
äldreboenden i Lekeberg"

§71 Sammanträdestider för Vård- och omsorgsnämnden 2017
§72 Sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2017
§73 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 3-2016
§74 Borttagen på grund av Sekr.
§75 Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till Socialnämnden
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§60- Val av protokolljusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning
Protokollet justeras den 27 oktober 2016 kl 15.00, sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, Bangatan 
7 i Fjugesta.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Kjell Edlund (S) som ordinarie protokolljusterare och Astrid 
Söderquist (C) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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§61- Förvaltningschef informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Gustav Olofsson informerar om pågående/aktuella/planerade händelser inom vård- 
och omsorgsförvaltningen.

- 6 personer står i kö till SÄBO,kommunen nära betalningsansvar för en person. 
- 1 person står i kö till LSS fler LSS-placeringar är på gång.
-  Verksamhetsutvecklare anställd, börjar i mitten av januari 2017.
-  Matlådorna till brukare som har mattjänst kommer att levereras från kommunens centralkök.
-  Privat bolag är intresserade av att bygga ett nytt SÄBO i kommunen, mer info på nästa nämnd i 
december.
-  Vakant tjänst som enhetschef inom hemtjänsten. Kerstin Johansson stöttar med administration på 
50%.
-  Byte av namn på nämnden från Vård- och omsorgsnämnd till Socialnämnd. Kommer som ett 
extraärenden idag.

 

 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§64 - Prognosrapport 3-2016 Vård-och omsorgsnämnden (VON 
16-179)
Ärendebeskrivning
Prognosrapport 3 - 2016 för Vård- och omsorgsnämnden redovisar en ekonomisk prognos för helåret 
och visar på ett underskott på ca 4 500 000 kr. En förbättring mot prognosrapport 2 (delårsbokslutet) 
men förvaltningen ser inte ut att klara sin budget 2016. Framförallt är det kostsamma ärenden inom 
individ- och familjeomsorgen som påverkar resultatet.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 3 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner prognosrapport 3 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.

Yrkanden på nämnden
Henrik Hult (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att minska underskottet.

Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom hans yrkande.

Nämnden ställer sig bakom Henrik Hults yrkande.

 

Beslut
Vård och omsorgsnämnden
1. Godkänner prognosrapport 3 -2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att minska underskottet.

 

Beslutsunderlag
 §133 VONAU Prognosrapport 3 2016 Vård-och omsorgsnämnden - (VON 16-179-1)

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Förvaltningen
Enhetschefer
Sandra Magnusson, ekonom
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Paragrafen är justerad
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§65 - Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun 
(VON 16-174)
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen rekommenderar att vid kommunal insats i form av korttidsvistelse som utgår under 
en kortare tidsperiod än en månad bör nivån anpassas därefter på ett proportionerligt sätt. Avgiften 
per dag får således inte var mer än högkostnadsskyddet dividerat med 30. Se Prop. 2000/01:149 sid 
45 och 57. Det innebär att Lekebergs kommun sänker avgiften från 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att sänka dygnsavgiften för korttidsvård 
med 67 kr från nuvarande 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att sänka dygnsavgiften för korttidsvård 
med 67 kr från nuvarande 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att sänka dygnsavgiften för korttidsvård 
med 67 kr från nuvarande 133 kr/dygn till 66 kr/dygn.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av avgift vid korttidsvård - (36478)
 Prop. 2000/01:149 - (36587)
 §134 VONAU Ändring av avgift vid korttidsvård i Lekebergs kommun - (VON 16-174-1)

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§66 - Ansökan om kommunalt bidrag från Väntjänsten i Lekebergs 
kommun för verksamhetsåret 2016 (VON 16-114)
Ärendebeskrivning
Väntjänsten i Lekeberg har som tidigare år inkommit med en ansökan om kommunalt bidrag på 5000 
tkr. Verksamhetsberättelse för 2015 samt balansräkning och ekonomisk rapport har bifogats 
ansökan. Väntjänsten är en ideell förening och ett komplement till kommunens insatser och 
Väntjänstens målsättning är att de skall kunna göra något som förgyller tillvaron för pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beviljar Väntjänsten i Lekebergs kommun bidrag med 5000 kr för 
verksamhetsåret 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beviljar Väntjänsten i Lekebergs kommun bidrag med 5000 kr för 
verksamhetsåret 2016.

Beslut
Vård och omsorgsnämnden beviljar Väntjänsten i Lekebergs kommun bidrag med 5000 kr för 
verksamhetsåret 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om kommunalt bidrag från Väntjänsten i Lekebergs kommun för 

verksamhetsåret 2016 - (VON 16-114-2)
 Ansökan från Väntjänsten om kommunalt bidrag verksamhetsåret 2016 - (VON 16-114-1)
 §135 VONAU Ansökan om kommunalt bidrag från Väntjänsten i Lekebergs kommun för 

verksamhetsåret 2016 - (VON 16-114-3)

Expedieras till 
Väntjänsten i Lekebergs kommun
Sandra Magnusson, ekonom

Paragrafen är justerad
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§67 - Utdelning av priset "Årets frivilliginsats" 2016 (VON 16-167)
Ärendebeskrivning
2012-11-27 § 63 instiftade vård- och omsorgsnämnden priset "Årets frivilliginsats", ett pris för årets 
frivilliginsats riktad mot Lekebergs seniorer. Priset delas ut till en person eller organisation som 
särskilt bidragit till ett levande utbud av meningsfulla aktiviteter för seniorer i Lekebergs kommun. 
Allmänheten nominerar kandidater och Vård- och omsorgsnämnden utser lämplig pristagare. Priset 
delas ut en gång per år Totalt har 2 nomineringar gällande Årets frivilliginsats 2016 inkommit. 
följande personer är nominerade; Birgitta Olsson, Kerstin Pettersson.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att utse Birgitta Olsson som pristagare 
till priset "Årets frivilliginsats 2016"

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Birgitta Olsson som pristagare till priset "Årets frivilliginsats 2016"

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utdelning av priset "årets frivilliginsats" 2016 - (35390)
 Nominering till Årets Frivilliginsats år 2016 - Birgitta Olsson - (VON 16-167-1)
 Nominering till Årets Frivilliginsats år 2016 - Kerstin Pettersson - (VON 16-167-2)
 §136 VONAU Utdelning av priset "Årets frivilliginsats" 2016 - (VON 16-167-3)

Expedieras till 
Birgitta Olsson, Hidingeby Fjugesta

Paragrafen är justerad
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§68 - Halvårsrapport och ekonomisk redovisning för 
alkoholhandläggningen i Sydnärke januari-juni 2016 (VON 16-
175)
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. Alkoholhandläggare i Sydnärke har inkommit med halvårsrapport och ekonomisk 
redovisning för alkoholhandläggningen i Sydnärke januari- juni 2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 
Sydnärke för januari till juni 2016.
2. Lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 
Sydnärke för januari till juni 2016.
2. Lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 
Sydnärke för januari till juni 2016.
2. Lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Halvårsrapport och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 

Sydnärke januari-juni 2016 - (35951)
 Halvårsrapport och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i Sydärke januari-juni 

2016 - (VON 16-175-1)
 §137 VONAU Halvårsrapport och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i 

Sydnärke januari-juni 2016 - (VON 16-175-2)

Expedieras till 
Patrik Germer, Alkoholhandläggare Hallsbergs kommun
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Paragrafen är justerad
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§69 - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera 
alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap.2§, Nudaeng Thaifood 
AB i Fjugesta (VON 16-159)
Ärendebeskrivning
Nudaeng Thaifood AB söker permanent serveringstillstånd för servering i Nudaengs Thaifood på 
Fjugesta Letstig 20 i Fjugesta. Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har tidigare bedrivits i 
lokalerna sedan flera år av Christina Agartsson och Rebecca Andersson. 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 2016-09-05 ligger till grund för beslut. Dnr 2016/SAN079 470.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beviljar Nudaeng Thaifood AB serveringstillstånd enligt alkohollagens 8 kap 2 § i enlighet med 
ansökan för serveringsstället med undantag för serveringstiden utomhus.
2. Serveringstiden inomhus ska vara kl 11.00 till 01.00 alla dagar.
3. Serveringstiden utomhus ska vara kl 11.00 till 22.00 söndag till torsdag.
4. Serveringstiden utomhus ska vara kl 11.00 till 23.00 fredag till lördag.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beviljar Nudaeng Thaifood AB serveringstillstånd enligt alkohollagens 8 kap 2 § i enlighet med 
ansökan för serveringsstället med undantag för serveringstiden utomhus.
2. Serveringstiden inomhus ska vara kl 11.00 till 01.00 alla dagar.
3. Serveringstiden utomhus ska vara kl 11.00 till 22.00 söndag till torsdag.
4. Serveringstiden utomhus ska vara kl 11.00 till 23.00 fredag till lördag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Beviljar Nudaeng Thaifood AB serveringstillstånd enligt alkohollagens 8 kap 2 § i enlighet med 
ansökan för serveringsstället med undantag för serveringstiden utomhus.
2. Serveringstiden inomhus ska vara kl 11.00 till 01.00 alla dagar.
3. Serveringstiden utomhus ska vara kl 11.00 till 22.00 söndag till torsdag.
4. Serveringstiden utomhus ska vara kl 11.00 till 23.00 fredag till lördag.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagens 8 kap.2§, Nudaeng Thaifood AB i Fjugesta - (36461)
 Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagen 8 kap 2§ - Nudaeng Thaifood AB - (VON 16-159-2)
 §138 VONAU Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 

alkohollagens 8 kap 2 §, Nudaeng Thaifood AB i Fjugesta - (VON 16-159-3)

Expedieras till 
Patrik Germer, Alkoholhandläggare Hallsbergs kommun

Paragrafen är justerad
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§70 - Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande motion 
"Trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg" (VON 16-57)
Ärendebeskrivning
Motionen ”Trådlöst nätverk på äldreboendena i Lekeberg” lämnad av Kerstin Leijonborg och Maria 
Larsson för Framtidspartiet, anmäldes till kommunfullmäktige i februari 2016. Kommunfullmäktige 
överlämnade motionen till vård- och omsorgsnämnden för beredning, 2016-02-29 § 17. Kerstin 
Leijonborg och Maria Larsson föreslår i motionen att det ska installeras ett trådlöst nätverk på 
äldreboendena i Lekeberg. De som hyr lägenheterna och deras anhöriga använder sig mer och mer 
av mobiler, surfplattor m m och det är en nödvändighet att ett fungerande nätverk ska erbjudas på 
kommunens äldreboenden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar yttrandet på motionen ”trådlöst närverk på äldreboenden i Lekeberg”
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar yttrandet på motionen ”trådlöst närverk på äldreboenden i Lekeberg”
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar yttrandet på motionen ”trådlöst närverk på äldreboenden i Lekeberg”
2. Överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande motion "Trådlöst 

nätverk på äldreboenden i Lekeberg" - (33672)
 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) om trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg - (VON 

16-57-2)
 Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande motion "Trådlöst nätverk på 

äldreboenden i Lekeberg" - (33673)
 KF §17/2016 Anmälan av ny motion från Kerstin Leijonborg (FL) om trådlöst nätverk på 

äldreboenden i Lekeberg - (VON 16-57-1)
 §139 VONAU Yttrande från vård- och omsorgsnämnden gällande motion "Trådlöst nätverk på 

äldreboenden i Lekeberg" - (VON 16-57-3)
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Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§71 - Sammanträdestider för Vård- och omsorgsnämnden 2017 
(VON 16-176)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott samt Vård- och omsorgsnämnden för 2017. I förslaget har hänsyn 
tagits till kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges sammanträden under året.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till kl 08.00-12.00 
vid följande tillfällen:

 6 februari,

 27 mars,

 8 maj,

 21 augusti,

 30 oktober,

 6 december.

2. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämnden till kl 13.00-17.00 vid följande 
tillfällen:

 13 februari (heldag kl 08.30-17.00),

 3 april,

 15 maj,

 28 augusti (heldag kl 08.30-17.00),

 6 november,

 14 december.

3. Fastställer sammanträdesdagar för VON AU - individärenden till kl 08.00-12.00 vid följande 
tillfällen:
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 16 januari,

 10 april,

 12 juni,

 18 september,

 20 november.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden
1. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till kl 08.00-12.00 
vid följande tillfällen:

 6 februari,

 27 mars,

 8 maj,

 21 augusti,

 30 oktober,

 6 december.

2. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämnden till kl 13.00-17.00 vid följande 
tillfällen:

 13 februari (heldag kl 08.30-17.00),

 3 april,

 15 maj,

 28 augusti (heldag kl 08.30-17.00),

 6 november,

 14 december.

3. Fastställer sammanträdesdagar för VON AU - individärenden till kl 08.00-12.00 vid följande 
tillfällen:
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 16 januari,

 10 april,

 12 juni,

 18 september,

 20 november.

 

 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till kl 08.00-12.00 
vid följande tillfällen:

 6 februari,

 27 mars,

 8 maj,

 21 augusti,

 30 oktober,

 6 december.

2. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämnden till kl 13.00-17.00 vid följande 
tillfällen:

 13 februari (heldag kl 08.30-17.00),

 3 april,

 15 maj,

 28 augusti (heldag kl 08.30-17.00),
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 6 november,

 14 december.

3. Fastställer sammanträdesdagar för VON AU - individärenden till kl 08.00-12.00 vid följande 
tillfällen:

 16 januari,

 10 april,

 12 juni,

 18 september,

 20 november.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för Vård- och omsorgsnämnden 2017 - (36003)
 Sammanträdestider 2017 för Vård- och omsorgsnämnden - (36002)
 §140 VONAU Sammanträdestider för Vård- och omsorgsnämnden 2017 - (VON 16-176-1)

Expedieras till 
Förvaltningen
Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§72 - Sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
2017 (VON 16-177)
Ärendebeskrivning
KPR är organisatoriskt knutna till vård- och omsorgsnämnden. Pensionärsföreningar som bedriver 
organiserad verksamhet inom kommunen samt Väntjänsten i Lekeberg ska vara representerade i 
rådet Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 2017.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagar för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
till kl 10.00-12.00 vid följande tillfällen:

 20 mars,

 22 maj,

 25 september samt

 27 november

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagar för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
till kl 10.00-12.00 vid följande tillfällen:

 20 mars,

 22 maj,

 25 september samt

 27 november

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesdagar för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
till kl 10.00-12.00 vid följande tillfällen:

 20 mars,

 22 maj,

 25 september samt
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 27 november

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2017 - (VON 16-

177-2)
 §141 VONAU Sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2017 - (VON 16-177-

1)

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden
Ledamöter i KPR - Kommunala Pensionärsrådet

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§73 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 3-2016 (VON 16-178)
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 3, 2016 finns 8 ej 
verkställda beslut att rapportera in till IVO. 3 beslut enligt LSS vuxen, 3 beslut enligt LSS barn och 2 
beslut enligt SoL barn. 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 3-2016 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 3-2016 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3-2016 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 3-

2016 - (VON 16-178-8)
 Kvartalsrapport till IVO ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Vuxenenheten) - (VON 16-

178-4)
 Borttagen på grund av Sekr. - (VON 16-178-1)
 Borttagen på grund av Sekr. - (VON 16-178-2)
 Borttagen på grund av Sekr. - (VON 16-178-3)
 Borttagen på grund av Sekr. - (VON 16-178-6)
 §142 VONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3-2016 - 

(VON 16-178-7)
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Paragrafen är justerad
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§74 - Borttagen på grund av Sekr. (VON 16-202)
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av Sekr. - (VON 16-202-1)
 Borttagen på grund av Sekr. - (VON 16-202-2)
 Borttagen på grund av Sekr. - (VON 16-202-5)
 Borttagen på grund av Sekr. - (VON 16-202-4)
 Borttagen på grund av Sekr. - (VON 16-202-3)

Paragrafen är justerad
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§75 - Ändring av namn från Vård- och omsorgsnämnd till 
Socialnämnden (VON 16-219)
Ärendebeskrivning
Från och med 1 juli 2016 flyttades barn- och familjeenheten (socialtjänsten) från kultur- och 
bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden.

För att underlätta och göra det tydligt vad som ingår i nämndens uppdrag föreslås en namnändring 
från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnd. Det skulle underlätta i externa kontakter då det är 
brukligt (undantag finns) att motsvarande verksamheter i andra kommuner benämnd socialnämnd 
och socialförvaltning. Även i socialtjänstlagen benämns den nämnd som handhar sociala frågor som 
socialnämnd.

Utifrån ovanstående föreslår skulle det vara att fördra att göra en namnändring från vård- och 
omsorgsnämnden till socialnämnd.
 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra namn på vård- och 
omsorgsnämnden till socialnämnden. Namnändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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