
Protokoll 2015-08-24

Vård- och omsorgsnämnden

Tid  
Mötestid 13:00-15:00
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Fredrik Steckl (SD)
Barbro Göransson (C) ersätter John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Anne-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) ersätter Ulrika Ingvarsson (KD)

Ej tjänstgörande 
Ersättare
Marita Johansson (MP)

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Inger Sundblad (Ekonom) §46
Christian Cederhag (verksamhetsutvecklare)
Henrik Westerling (enhetschef LSS/Socialpsykiatrin)

Ordförande
Henrik Hult

Justerare
Kjell Edlund
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Nämndsekreterare
Gordana Sutic
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-08-24

Datum för anslags uppsättande 2015-08-31 Datum för anslags nedtagande 2015-09-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Ärendelista
§43 Val av protokolljusterare, tid och plats
§44 Förvaltningschef informerar
§46 Vård- och omsorgsnämndens Delårsrapport/Prognosrapport 2-2015
§47 Förändring av priset "Årets frivilliginsats" i år

§48 Öppna nämndsammanträden för Vård- och omsorgsnämnden under hösten 2015 
och våren 2016

§49 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag att byta ut ordet "brukare" mot 
begreppet "vårdkund"

§50 Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015
§51 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 150501-150731
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§43- Val av protokolljusterare, tid och plats

Ärendebeskrivning
Justering av dagens protokoll den 31 augusti 2015 kl 16.00, sekreterares tjänsterum, 
Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Kjell Edlund (S) till ordinarie protokolljusterare och som ersättare 
Anne-Charlotte Kämpe-Larsson (FP).

Paragrafen är justerad

Page 5 of 17



Protokoll 2015-08-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§44 - Förvaltningschef informerar (VON 15-137)

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Carlsson informerar om bl a följande:

 Äskningar VON 2016

 PWC:s rapport - Utredning av alternativa organisationsformer av socialtjänsten i Lekebergs 
kommun.

 Tidningsartikel i Nerikes Allehanda (NA) från 19 augusti om nytt boende i Örebro 
"Trädgårdarna"

 Beslut från IVO gällande ett anmält Lex-Maria ärende.

 Socialstyrelsens utvärdering av LOV, valfrihetssystemet. De mest sjuka äldre har haft det 
svårast att välja.

 Ett beslut som nämnden tog 20120506  att ett Kvalitetsledningssystem ska införas.

 Beviljade stimulansmedel med 750 000 kr för ökad bemanning inom vård och omsorg av 
äldre.

Beslutsunderlag
 Äskningar 2016 VON -2015-06-04
 Utredning av alternativa organisationsformer av socialtjänsten i Lekebergs kommun 

av PwC

Paragrafen är justerad
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§46 - Vård- och omsorgsnämndens 
Delårsrapport/Prognosrapport 2-2015 (VON 15-114)

Ärendebeskrivning
Delårsrapport/prognos 2-2015 för Vård- och omsorgsnämnden redovisar viktiga händelser i 
verksamheterna och målarbetet fram till 31 juli 2015 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott med 2,9 miljoner kr.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner nämndens delårsrapport/prognos 2-2015 för nämnden
2. Ger förvaltningen ett fortsatt uppdra att arbeta för en budget i balans.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner nämndens delårsrapport/prognos 2-2015 för nämnden
2. Ger förvaltningen ett fortsatt uppdra att arbeta för en budget i balans.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner nämndens delårsrapport/prognos 2-2015 för nämnden
2. Ger förvaltningen ett fortsatt uppdra att arbeta för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport/prognos 2-2015
 Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 - Vård- och omsorgnämnden
 §51  Vård- och omsorgsnämndens Delårsrapport/Prognosrapport 2-2015

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Anna Bilock, Ekonomichef
Inger Sundblad, Ekonom

Paragrafen är justerad
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§47 - Förändring av priset "Årets frivilliginsats" i år (VON 15-6)

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 i samband med den nationella Äldredagen – Peppar-Peppardagen och 
prissumman är 10 000 kr. Prispengarna tillfaller inte pristagaren personligt utan ska tillfalla ett lokalt 
ändamål som riktar sig till kommunens seniorer.
Frivilligsamordnare Elisabeth Söder och Mona Nilsson har inkommit med förslag att nämnden 
förändrar konceptet för årets frivilliginsats. Bakgrunden till detta är att det är ett fåtal som 
nomineras och uppmärksammas, samtidigt som det är fler som utför uppdrag i det tysta. 
Väntjänstens aktiva volontärer, idag ca 20 st, föreslås uppmuntras med exempelvis en middag. Detta 
skulle även sporra till nyrekrytering av medlemmar till Väntjänsten enligt förslagsställarna.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Förändrar konceptet för ”Årets frivilliginsats” 2015 i enligt med förslagsställarnas förslag i år.
2. Uppmärksammar under Peppar-Peppardagen allt som görs av volontärerna i Väntjänsten och 
prispengarna används i år till uppmuntran för samtliga aktiva volontärer i Väntjänsten i form av att 
de bjuds på en middag på Lannalodge under hösten 2015.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Förändrar konceptet för ”Årets frivilliginsats” 2015 i enligt med förslagsställarnas förslag i år.
2. Uppmärksammar under Peppar-Peppardagen allt som görs av volontärerna i Väntjänsten och 
prispengarna används i år till uppmuntran för samtliga aktiva volontärer i Väntjänsten i form av att 
de bjuds på en middag på Lannalodge under hösten 2015.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Förändrar konceptet för ”Årets frivilliginsats” 2015 i enligt med förslagsställarnas förslag i år.
2. Uppmärksammar under Peppar-Peppardagen allt som görs av volontärerna i Väntjänsten och 
prispengarna används i år till uppmuntran för samtliga aktiva volontärer i Väntjänsten i form av att 
de bjuds på en middag på Lannalodge under hösten 2015.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förändring av priset "Årets frivilliginsats"
 Förslag på förändring av priset "Årets Frivilliginsats"
 §54 Förändring av priset "Årets frivilliginsats" i år 2015

Expedieras till 
Elisabeth Söder och Mona Nilsson
Väntjänsten
Inger Sundblad, Ekonom

Paragrafen är justerad
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§48 - Öppna nämndsammanträden för Vård- och 
omsorgsnämnden under hösten 2015 och våren 2016 (VON 14-
168)

Ärendebeskrivning
Den 18 september 2014 inkom en motion från kommunfullmäktiges beredning till 
kommunfullmäktige. I motionen föreslår samtliga partier som är representerade i beredningen att 
Lekebergs kommun ska införa öppna nämndsammanträden för allmänheten. 
Offentliga sammanträden beskrivs som ett sätt att främja medborgardialog och som en positiv signal 
till allmänheten. Möjligheten till öppna sammanträden finns enligt kommunallagen, med undantag 
för ärenden som rör sekretess och myndighets-utövning. 
Den 20 november 2014 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen samt ändra i 
gemensamma reglementet och medge nämnderna att besluta om öppna nämndsammanträden.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om öppna nämndsammanträden från och med hösten 
2015. Ett öppet nämndsammanträde på hösten 2015 samt ett öppet nämndsammanträde på våren 
2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om öppna nämndsammanträden från och med hösten 2015.
Vård- och omsorgsnämnden kommer att hålla ett öppet nämndsammanträde på hösten 2015 och ett 
öppet nämndsammanträde på våren 2016. Förslagsvis i oktober månad då man behandlar budgeten 
(MER-planen) respektive februari månad då man behandlar verksamhetsberättelsen för vård- och 
omsorgsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om öppna nämndsammanträden från och med hösten 2015.
Vård- och omsorgsnämnden kommer att hålla ett öppet nämndsammanträde på hösten 2015 och ett 
öppet nämndsammanträde på våren 2016. Förslagsvis i oktober månad då man behandlar budgeten 
(MER-planen) respektive februari månad då man behandlar verksamhetsberättelsen för vård- och 
omsorgsnämnden.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om öppna nämndsammanträden från och med hösten 2015.
Vård- och omsorgsnämnden kommer att hålla ett öppet nämndsammanträde på hösten 2015 och ett 
öppet nämndsammanträde på våren 2016. Förslagsvis i oktober månad då man behandlar budgeten 
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(MER-planen) respektive februari månad då man behandlar verksamhetsberättelsen för vård- och 
omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - öppna nämndsammanträden
 Protokollsutdrag KF § 108 - Motionssvar öppna sammanträden
 Motion om att nämndsammanträden i kommunen är offentliga
 §55 Öppna nämndsammanträden för Vård- och omsorgsnämnden under hösten 2015 

och våren 2016

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Ellinor Arvidsson, Kommunikatör

Paragrafen är justerad
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§49 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag att byta ut 
ordet "brukare" mot begreppet "vårdkund" (VON 15-108)

Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget angående att byta ut begreppet ”brukare” mot ”vårdkund” inkom till kommunen 
2015-04-22. På kommunfullmäktige 2015-04-29 § 16 överlämnades medborgarförslaget till Vård- och 
omsorgsnämnden för besvarande. 
Förslagsställaren Kerstin Pettersson anser att ordet brukare är oacceptabelt om våra äldre och 
vårdbehövande. Hon anser att ordet brukare ska bytas ut gärna mot ordet vårdkund. Hon refererar 
till att Lindesbergs kommun nyligen har bytt ut ordet brukare mot vårdkund.
Vård- och omsorgsnämnden anser att brukare fortsätter vara samlingsnamnet på alla som får 
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten, oavsett vilken typ av insatser det handlar om 
enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Personer med beviljad och verkställd insats inom särskilt 
boende benämns hyresgäst och personer med beviljad och verkställd insats inom hemtjänst 
benämns hemtjänsttagare.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar förslag till svar över medborgarförslaget angående att byta ut ordet ”brukare” mot 
”vårdkund”.
2. Anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
3. Anmäler svar på medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar förslag till svar över medborgarförslaget angående att byta ut ordet ”brukare” mot 
”vårdkund”.
2. Anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
3. Anmäler svar på medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar förslag till svar över medborgarförslaget angående att byta ut ordet ”brukare” mot 
”vårdkund”.
2. Anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
3. Anmäler svar på medborgarförslag till kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - svar på medborgarförslag att byta ut ordet brukare mot vårdkund
 Svar på medborgarförslag om att byta ut ordet brukare mot vårdkund
 Medborgarförslag - Förslag om namnbyte " Brukare" mot "Vårdkund"
 §16 KF Anmälan av nytt medborgarförslag kring att byta ut ordet brukare
 §56 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag att byta ut ordet "brukare" mot 

begreppet "vårdkund"

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§50 - Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 
kvartal 2 2015 (VON 15-109)

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, 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 2 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 2 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 2 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 

2015
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 2, 2015
 §57 Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Paragrafen är justerad
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§51 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 150501-150731 
(VON 15-113)

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut till nämnden enligt följande:

Delegationsärenden enligt lista för SoL, LSS och IFO för perioden 150501-150731.

Delegationsärenden Alkoholhandläggare i Sydnärke för perioden 150501-150731. 

Delegationsbeslut vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 150817.

Ordförandebeslut tagna under sommaren juni-augusti 2015.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut under perioden 
150501-150731.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut under perioden 
150501-150731.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 150501-150731
 Delegationsbeslut enligt LSS SoL IFO för perioden 150501- 150731
 Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering till allmänheten - 

Fjugesta IF (tillfälligt serveringstillstånd)
 Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering till allmänheten - 

Gropens festplats (tillfälligt serveringstillstånd)
 Tillstånd för servering av alkoholdrycker - Sannabadet (tillfälligt)
 Tillstånd för servering alkoholdrycker - Fjugesta idrottsförening (tillfälligt)
 Ordförandebeslut - Bevilja placering på Mitt Hem Gyttorp enligt 4 kap § 1 

Socialtjänstlagen
 Ordförandebeslut - Bevilja stödboende, behandling samt sysselsättning genom 

Enheten för att Växa Örebro AB Villatorpet
 §49 Individärende - Ansökan om placering på psykiatriboendet MittHem Gyttorp 

enligt SoL 4 Kap 1 § (sekretess)
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Paragrafen är justerad
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