
Protokoll 2016-12-15

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-15:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Förvaltningschef)
Johanna Karlsson (Folkhälsoutvecklare Karlskoga och Degerfors kommuner) §77
Anna Gunnarsson (Projektledare) §78, §83
Sandra Magnusson (Ekonom) §§81-82
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Bea Scherp (Folkhälsopedagog) §77
Irma Nordin (Praktikant Folkhälsoteamet) §77

Protokollet innehåller paragraferna §§76-86

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Lennart M Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter John Hägglöf (M) 
(vice ordförande)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Mikael 
Bergdahl (S)
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Protokoll 2016-12-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-12-15

Datum för överklagan 2016-12-19 till och med 2017-01-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2016-12-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§76 Val av protokolljusterare, tid och plats

§77 Informationsärende - Barn och unga som anhörig (BUSA) - barn och unga i familjer 
med missbruk och psykisk ohälsa i Örebro län

§78 Informationsärende - Information om byggnationen av ny Gruppbostaden LSS
§79 Förvaltningschef informerar
§80 MER-plan 2017 för Socialnämnden
§81 Ekonomisk uppföljning för november 2016
§82 Taxa och avgifter inom Socialnämnden 2017

§83 Analys av det framtida platsbehovet inom särskilt boende (SÄBO) i Lekebergs 
kommun

§84 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 161001-161130 (sekretess)
§85 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 161001-161130
§86 Meddelanden
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§76- Val av protokolljusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning
Protokollet justeras måndagen den 19 december 2016 kl 10.00, plats sekreterares tjänsterum, 
Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Lennart M Pettersson (S) till ordinarie protokolljusterare och 
Astrid Söderquist C) som ersättare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§77 - Informationsärende - Barn och unga som anhörig (BUSA) - 
barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa i 
Örebro län (VON 16-183)
Ärendebeskrivning
Johanna Karlsson, Folkhälsoutvecklare Karlskoga och Degerfors kommuner, informerar om västra 
länsdelens arbete med projektet  Barn och Unga Som Anhörig (BUSA). Barn och unga i familjer med 
missbruk och psykisk ohälsa i Örebro län.
Nämnden anser att arbetet med BUSA är en viktigt fråga för hela kommunen,

Den 19 maj 2017 är det utbildning, länsdelskonferens, som folkhälsoteamet har ordnat. 
Nämndens ledamöter är inbjudna att delta.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag - FHU §13/2016 - (VON 16-183-1)
 Kartläggning med fokusområde missbruk och psykisk ohälsa BUSA - Barn och unga som 

anhöriga i Örebro län - (VON 16-183-2)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§78- Informationsärende - Information om byggnationen av ny 
Gruppbostaden LSS
Ärendebeskrivning
Projektledare Anna Gunnarsson informerar om byggnationen av nya Gruppbostaden LSS.

Henrik Hult, Anneli Carlsson samt Beatrice Fagerdahl har gjort ett första studiebesök på 
gruppbostaden i måndags.

Byggtiden hålls och gruppboendet blir klart den 16 juni 2017. Inflyttningen kan bli mitt i sommaren.

Framåt våren 2017 önskar nämnden ledamöter gå på studiebesök för att se den nya gruppbostaden.

Innvigningen av den nya gruppbostaden planeras att hållas i september 2017, nämndens ordförande 
vill bjuda in landshövding Maria Larsson till invigningen..

Namnet på själva gruppbostaden tar nämnden beslut om, förslag kommer från verksamheten. 
Adressen är Domarringen.

Byggnationskostnaden på 24 miljon hålls enligt budget.  det är endast 200 000 kr i felpengar.

 

 

 

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§79- Förvaltningschef informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Gustav Olofsson informerar om pågående/aktuella/planerade händelser inom vård- 
och omsorgsförvaltningen.

 John Hägglöf (M) ställde frågan till förvaltningen, vid nämndens förra sammanträde, om 
uppföljning av kontaktpersoner pågår. Ja mer än hälften av alla kontaktpersoner 
har förvaltningen gjort en uppföljning på.

 Regeringen har gett försäkringskassan i uppdrag att se över ersättningen för personlig 
assistans. Ändrade regler gör att kostnaderna ökar för kommunen. Ett ärende har gått över 
till kommuen, kostnaden ligger på  2,3 miljoner. I nuläget är det 6 eller 7 ärenden som löper 
risk att gå över till kommunen.
Till nästa nämnd i februari kommer förvaltningen att ta fram mer information och underlag 
gällande personlig assistans.
Kjell Edlund (S) har överlämnat ett brev till statsminister Stefan Löfven om hur detta drabbar 
kommunens ekonomi.

 Ingen kö till SÄBO.

 Hemtjänsten har inte fler brukare, men fler tyngre brukare. 126 brukare finns det i 
hemtjänsten idag.

 IFO-chef har sagt upp sig, rekrytering ny IFO-chef pågår.

 Nuvarande MAS Ulrica Edlund går i pension från och med februari 2017. Tillfällig lösning 
under januari till mars 2017 är Carina Nilsson går in på 30 procent som MAS.

 Samarbetet mellan socialtjänsten och AMI är uppstartat  De ska gemensamt titta på att 
skapa en Lekebergsmodell.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§80 - MER-plan 2017 för Socialnämnden (VON 16-229)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på MER-plan (mål, ekonomi och resultat) 
2017. Inför 2017 har kommunfullmäktige tilldelat vård- och omsorgsnämnden (socialnämnden från 1 
januari 2017) ett tillskott på 11 miljoner kronor utöver kompensation för löneökningar och 
nybyggnationer fått. Detta hänger delvis ihop med att ansvaret för Lekebergs hela socialtjänst har 
flyttats till Vård- och omsorgsnämnden från 1 juli 2016. Under ett antal år har socialtjänsten dragits 
med underskott och tillskottet gör det möjligt att komma tillrätta med detta. Trots tillskottet kommer 
det under 2017 att krävas ett hårt arbete av förvaltningen och nämnden för att uppnå målen och ha 
en budget i balans då marginalerna är ytterst små och tuffa prioriteringar kommer behöva göras. 
Förändrade i bedömningar från försäkringskassan, behov av placeringar inom socialtjänsten och en 
åldrande befolkning är alla utmaningar som förvaltningen behöver förhålla sig till 2017. I 
förvaltningens förslag fördelas tillskottet på 11 miljoner enligt nedan - Budget i balans för 
nattverksamheten - 400 000 kr - Skapa förutsättningar för demensarbete - 150 000 kr - Förstärkning 
av Individ- och familjeomsorgen - 8 000 000 kr - Nytt assistansärende (pga förändrad bedömning av 
försäkringskassan) 2 300 000 kr - Förstärkning av budgetreserven - 150 000 kr En ambitionssänkning 
föreslås kring flera indikatorer och i en del andra fall föreslås att ambitionsnivån inte höjs, det vill 
säga att fokus ligger på att kunna bibehålla nuvarande nivå. Vilket bedöms som en stor utmaning i 
sig.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar MER-plan 2017

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

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar MER-plan 2017

 

Beslutsunderlag
 §180 VONAU MER-plan 2017 för Socialnämnden - (VON 16-229-2)

Expedieras till 
Förvaltningen
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Samtliga enhetschefer
Sandra Magnusson, Ekonom
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§81 - Ekonomisk uppföljning för november 2016 (VON 16-248)
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 för Vård- och 
omsorgsnämnden.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 30 november 2016.

Arbetsutskottet förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 30 november 2016.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 30 november 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning november 2016 - (VON 16-248-1)
 Ekonomisk uppföljning VON november 2016 - (VON 16-248-2)
 §181 VONAU Ekonomisk uppföljning för november 2016 - (VON 16-248-3)

Expedieras till 
Sandra Magnusson, Ekonom
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§82 - Taxa och avgifter inom Socialnämnden 2017 (VON 16-230)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut §85, 2003-09-11 får Vård och omsorgsnämnden årligen justera 
avgifterna för måltider och så kallade á priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i kommunens 
självkostnad. Inför 2017 räknas avgifterna upp efter kommunens kostnadsökningar. Avgiften för 
korttidsvård har justerats utav kommunfullmäktige 2016-11-28 §85 enligt socialstyrelsens 
rekommendation.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden justerar samtliga avgifter inför 2017 enligt föreliggande förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden justerar samtliga avgifter inför 2017 enligt föreliggande förslag.

Beslut
Vård och omsorgsnämnden justerar samtliga avgifter inför 2017 enligt föreliggande förslag.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa och avgift inom Socialnämnden 2017 - (VON 16-230-2)
 Taxor och avgifter inom Socialnämnden 2017 - (VON 16-230-1)
 §182 VONAU Taxa och avgifter inom Socialnämnden 2017 - (VON 16-230-3)

Expedieras till 
Sandra Magnusson, Ekonom
Katarina Bäckgren, Avgiftshandläggare, Taxe- och avgiftsnämnden i Hallsberg
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§83 - Analys av det framtida platsbehovet inom särskilt boende 
(SÄBO) i Lekebergs kommun (VON 16-168)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav år 2015 Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) i uppdrag att påbörja 
grovprojektering av ett nytt särskilt boende. Inriktningen på antal platser i de olika etapperna har 
ändrats under projekteringen. På grund av det ekonomiska läget sköts bygget på framtiden och vård- 
och omsorgsnämnden fick i uppdrag att redovisa hur behovet av platser på särskilt boende ser ut 
framåt. Vård- och omsorgsförvaltningen fick därför i uppdrag av nämnden 160515 att göra en 
utredning kring det framtida behovet av platser på särskilda boenden i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Skickar utredningen till kommunstyrelsen samt styrgruppen för nytt särskilt boende.
2. Framför till kommunstyrelsen och styrgruppen för nytt särskilt boende att ett nytt vårdboende bör 
stå klart till år 2020.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Skickar utredningen till kommunstyrelsen samt styrgruppen för nytt särskilt boende.
2. Framför till kommunstyrelsen och styrgruppen för nytt särskilt boende att ett nytt vårdboende bör 
stå klart till år 2020.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Skickar utredningen till kommunstyrelsen samt styrgruppen för nytt särskilt boende.
2. Framför till kommunstyrelsen och styrgruppen för nytt särskilt boende att ett nytt vårdboende bör 
stå klart till år 2020.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Analys av det framtida platsbehovet inom särskilt boende i Lekebergs 

kommun - (36572)
 Planeringsförutsättningar - Bostäder för äldre - (VON 16-168-1.1)
 Kortversion -  Planeringsförutsättningar  - Bostäder för äldre - (VON 16-168-1.2)
 §183 VONAU Analys av det framtida platsbehovet inom särskilt boende (SÄBO) i Lekebergs 

kommun - (VON 16-168-2)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Styrgruppen för nytt särskilt boende
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§84 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 161001-161130 
(sekretess) (VON 16-253)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en anställd 
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden. Beslut 
som fattas enligt delegation ska anmälas till nämnden.

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 161001-161130.

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

  Delegationsbeslut VON AU 8 november och 7 december (sekretess)

 Ordförandebeslut 14 november - omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU, vård jml 2 § 
LVU, placering i jourhem jml 11 § LVU samt hållas hemligt enligt 14 kap 2 § LVU.

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

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut enligt LSS, SoL och IFO för perioden 161001-161130 (Vuxenenheten) - 

(VON 16-253-2)
 Ordförandebeslut - omedelbart omhändertagande jml 6 § LVU, vård jml 2 § LVU, placering i 

jourhem jml 11 § LVU samt hållas hemligt enligt 14 kap 2 § LVU. - (VON 16-253-1)
 VON AU 2016-11-08 - (VON 16-253-4)
 VON AU 2016-12-07 - (VON 16-253-3)
 Delegationsbeslut enligt LSS SoL och IFO för perioden 1601001 - 161130 (Barn- och familj) - 

(VON 16-253-5)
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§85- Anmälan av delegationsbeslut för perioden 161001-161130
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en anställd 
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas enligt delegation ska anmälas till nämnden.

Delegeringsbeslut
  Remissyttrande - "Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och 

unga" A2016/01307/1 - (VON 16-153-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - tecknat avtal - (VON 16-224-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Undertecknat avtal Procapita - (VON 16-228-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Avtal - med Te Crea Care AB, uthyrning av personal inom vård och 
omsorg och socialt arbete - (VON 16-255-2diarienummer)

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

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
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§86- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till vård- och omsorgsnämnden.

Anmälningar
 Beslut 1 från IVO- i ärende klagomål på bristande stöd vid bostad med särskild service – ( 

VON 15-228-7)

 Beslut 2 från IVO- i ärende klagomål på bristande stöd vid bostad med särskild service – ( 
VON 15-228-11)

 Beslut från IVO - tillsyn avseende Vård- och omsorgsnämndend ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete inom områderna uppbyggnad och förvaltning samt egenkontroll 
– ( VON 16-62-5)

 Beslut från IVO - Tillsyn av myndighetsutövning inom äldreomsorgen i Lekebergs kommun, bl 
a om personer son vill ansöka om insatser enligt SoL får saken prövad – ( VON 16-82-4)

 Inspektion från IVO - Begäran om redovisning av plan för egenkontroll och riskanalys inom 
äldreomsorgens område avseende år 2017 – ( VON 16-226-1)

 Begäran om yttrande från IVO med anledning av ej verkställda beslut – ( VON 16-267-1)

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

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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