
Protokoll 2015-11-04

Ordförande
Henrik Hult

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Linda Kirrander

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

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Inger Sundblad (Ekonom) §69
Katrin Trolander (Administrativ Handläggare) §67
Kristina Michaelsen (Biståndshandläggare) §68
Linda Johansson (Biståndshandläggare) §68
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Gunnarsson (Projektledare) §66

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP), Marita 
Johansson (MP)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Fredrik Steckl (SD)
Barbro Göransson (C) ersätter John Hägglöf 
(M) (vice ordförande)
Lennart M Pettersson (S) ersätter Wivie 
Eriksson (S)
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Protokoll 2015-11-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-11-04

Datum för anslags uppsättande 2015-11-10 Datum för anslags nedtagande 2015-12-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2015-11-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§65 Val av protokolljusterare, tid och plats
§66 Förvaltningschef informerar
§67 Informationsärende - Kommunens kvalitet i korthet  (KKIK) 2014 Örebro län
§68 Informationsärende - Information om ÄBIC (Äldres Behov I Centrum)
§69 Prognosrapport 3 - 2015 Vård- och omsorgsnämnden
§70 Uppdrag att utreda vad äldreboendet Linden kan användas till framöver

§71 Uppdrag att utreda hur behovet av bostäder med särskild service (LSS) snabbt kan 
tillgodoses

§72 Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 
alkohollagen 8 kap 2§ - Becca´s Bistro i Fjugesta

§73 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3 2015
§74 Anmälan av delegationsbeslut för perioden 150901-151031
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Protokoll 2015-11-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§65- Val av protokolljusterare, tid och plats

Ärendebeskrivning
Justering av dagens protokoll den 10 november 2015 kl 10.00, sekreterares tjänsterum, 
Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Kjell Edlund (S) till ordinarie protokolljusterare och som ersättare 
Lennart M Pettersson (S).
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§66- Förvaltningschef informerar

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Carlsson informerar om bl a följande:

 Platssituationen på kommunens SÄBO. Förvaltningen arbetar med att ta fram platser för 
växelboende och kortidsboende för att få hem medicinskt fördigbehandlade från sjukhuset. 
Kostnaden är stor om de får ligga kvar på sjukhuset.

 EU-migranter och flyktingar. Kommunstyrelsen har hand om det sammanhållande ansvaret 
för flyktingar. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för EU-migranter "turister" som är här 
frivilligt. Kommunen har ingen skyldighet att hjälpa till om inte barn är inblandade.

 Ledningsgruppsförändring. Carina Eriksson slutar sin anställning som enhetschef på Linden. 
Henrik Westerling börjar som enhetschef på Linden. Istället för Henrik rekryteras en 
enhetschef till Kastanjen. Rekryteringsprocessen kommer att påbörjas snarast.

 MER-plan. Förvaltningen arbetar med att ta fram mål/indikatorer, MER-planen kommer för 
beslut till nämnden i december.

 En anhörig har hört av sig till nämnden med synpunkter på handläggning av ett ärende. 
Anneli och Henrik har besvarat brevet.

Information om projektet nybyggnation av SÄBO samt Gruppboende LSS
Projektledare Anna Gunnarsson informerar nämndens ledamöter om det senaste som hänt inom 
projektet nybyggnation av SÄBO samt Gruppboende LSS.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§67 - Informationsärende - Kommunens kvalitet i korthet  (KKIK) 
2014 Örebro län (VON 15-183)
Ärendebeskrivning
Projektledare Katrin Trolander informerar om Kommunens kvalitet i korthet  (KKIK) 2014 Örebro län. 
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.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Rapport - Kommunens kvalitet i korthet  (KKIK) 2014 Örebro län
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§68- Informationsärende - Information om ÄBIC (Äldres Behov I 
Centrum)

Ärendebeskrivning
Biståndshandläggare Kristina Michaelsen och Linda Johansson informerar om ÄBIC (Älders Behov I 
Centrum).

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

§69 - Prognosrapport 3 - 2015 Vård- och omsorgsnämnden (VON 
15-156)
Ärendebeskrivning
Prognosrapport 3-2015 för Vård- och omsorgsnämnden redovisar viktiga händelser i verksamheterna 
och målarbetet fram till 30 september 2015 samt en ekonomisk prognos för helåret.

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden 
1. Godkänner prognosrapport 3-2015 för nämnden
2. Ger förvaltningen ett fortsatt uppdrag att arbeta för en budget i balans.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden 
1. Godkänner prognosrapport 3-2015 för nämnden
2. Ger förvaltningen ett fortsatt uppdrag att arbeta för en budget i balans.

Beslut
Vård och omsorgsnämnden 
1. Godkänner prognosrapport 3-2015 för nämnden
2. Ger förvaltningen ett fortsatt uppdrag att arbeta för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 -2015 för Vård- och omsorgsnämnden
 §74 Prognosrapport 3 - 2015 för Vård- och omsorgsnämnden
 Prognosrapport 3 - 2015 Vård- och omsorgsnämnden

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Samtliga enhetschefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen
Inger Sundblad, Ekonom
Anna Bilock, Ekonomichef
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§70 - Uppdrag att utreda vad äldreboendet Linden kan användas 
till framöver (VON 15-167)
Ärendebeskrivning
Prognosen från Statistiska Centralbyrån 2014 över den demografiska utvecklingen i Lekebergs 
kommun ger en tydlig riktning att äldreomsorgen i kommunen kommer att behöva byggas ut de 
närmaste åren. För att möta dessa behov planeras byggnation av ett nytt särskilt boende i 
kommunen, 24 platser inledningsvis och ytterligare 24 platser i ett senare skede om erforderliga 
beslut fattas. I den förstudie som gjordes januari 2015 beskrivs att Lekeberg idag har 74 platser i 
särskilt boende, medan prognosen för 2030 visar att det behövs 124 platser i särskilt boende, dvs. 
ytterligare 48 platser. 

I förstudien beskrivs Linden som ett ålderdomshem byggt på 60-talet, ombyggt 1998 för att möta 
kraven för ett särskilt boende, men som trots detta inte når upp till rekommendationerna för ett 
modernt äldreboende. Det är Lekebergs Bostäder som äger fastigheten. 

Det behöver utredas om Linden är nödvändig i Vård- och omsorgsnämndens verksamhet för att möta 
de framtida behoven av särskilt boende, vilken verksamhet som är lämplig att bedriva i Lindens 
lokaler samt hur de tekniska förutsättningarna ser ut för att använda huset för olika ändamål på 
längre sikt.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utreda verksamhetens behov av 
lokalerna i Linden, vad dessa kan användas till samt de tekniska förutsättningarna för användandet av 
dessa över tid.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utreda verksamhetens behov av 
lokalerna i Linden, vad dessa kan användas till samt de tekniska förutsättningarna för användandet av 
dessa över tid.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utreda verksamhetens behov av 
lokalerna i Linden, vad dessa kan användas till samt de tekniska förutsättningarna för användandet av 
dessa över tid.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning gällande Äldreboendet Linden, vad det kan användas till 

framöver
 §76 Uppdrag att utreda vad äldreboendet Linden kan användas till framöver
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Expedieras till 
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Christian Cederhag, Verksamhetsutvecklare
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§71 - Uppdrag att utreda hur behovet av bostäder med särskild 
service (LSS) snabbt kan tillgodoses (VON 15-189)
Ärendebeskrivning
Det råder bostadsbrist i Lekeberg samtidigt som det finns gynnande beslut om bostad med särskild 
service (LSS) som måste verkställas. För att undvika skenande kostnader och kunna tillgodose de 
behov som finns föreslås Vård- och omsorgsnämnden att ge förvaltningschef uppdraget att utreda 
hur behovet av bostäder med särskild service snabbt kan tillgodoses.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att utreda hur behovet av bostäder med 
särskild service (LSS) snabbt kan tillgodoses.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att utreda hur behovet av bostäder med 
särskild service (LSS) snabbt kan tillgodoses.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning gällande akut boende med särskild service (LSS)

Expedieras till 
Anneli Carlsson, Förvaltningschef
Christian Cederhag, Verksamhetsutvecklare
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§72 - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera 
alkoholdrycker enligt alkohollagen 8 kap 2§ - Becca´s Bistro i 
Fjugesta (VON 15-172)
Ärendebeskrivning
Beccapetit AB (Becca´s Bistro) söker permanent serveringstillstånd i Bönan och Kakans före detta 
lokaler med adress Fjugesta Letstig 20 i Fjugesta. Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har 
tidigare drivits i lokalerna sedan flera år under Christina Agartsson, som nu sålt sin verksamhet till 
Rebecca Andersson. Sedvanlig prövning av sökandes och lokalernas lämplighet enligt alkohollagen 8 
kap 2 § respektive 8 kap 14-17 §§, har gjorts. Beslutsunderlag för ansökan alkoholhandläggares Patrik 
Germers utredning 2015-10-26 dnr 2015/SAN087 470.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Meddelar Beccapetit AB (Becca´s Bistro) serveringstillstånd i enlighet med ansökan enligt 
alkohollagens 8 kap 2 § för serveringsstället Becca´s Bistro i Fjugesta med undantag för 
serveringstiden utomhus.
2. Att serveringstiden inomhus ska vara kl 11.00 till 01.00 alla dagar.
3. Att serveringstiden utomhus söndag till torsdag ska vara kl 11.00-22.00.
4. Att serveringstiden utomhus fredag till lördag ska vara kl 11.00-23.00.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Meddelar Beccapetit AB (Becca´s Bistro) serveringstillstånd i enlighet med ansökan enligt 
alkohollagens 8 kap 2 § för serveringsstället Becca´s Bistro i Fjugesta med undantag för 
serveringstiden utomhus.
2. Att serveringstiden inomhus ska vara kl 11.00 till 01.00 alla dagar.
3. Att serveringstiden utomhus söndag till torsdag ska vara kl 11.00-22.00.
4. Att serveringstiden utomhus fredag till lördag ska vara kl 11.00-23.00.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagen 8 kap 2 §, Becca´s Bistro Fjugesta
 Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 

enligt alkohollagen 8 kap 2 § - Becca´s Bistro Fjugesta
 §73 Ansökan om serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering till 

allmänheten året runt avseende Beccas Bistro i Fjugesta

Expedieras till 
Patrik Germer, Alkoholhandläggare, Hallsbergs kommun
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§73 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO, kvartal 3 2015 (VON 15-157)
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, 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 3 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 3 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 3 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, 

2015
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3, 2015
 §77 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3 - 2015
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§74 - Anmälan av delegationsbeslut för perioden 150901-151031 
(VON 15-190)
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut i nämnden enligt följande:

Delegationsbeslut enligt lista för SoL, LSS och IFO för perioden 150901-151031.

Delegationsbeslut från VON AU för perioden 151001-151031.

Delegationsbeslut från Alkoholhandläggare för perioden 150901-150930.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut under perioden 
150901-151031 .

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut under perioden 
150901-151031 .

Beslutsunderlag
 §71 VON AU 15-10-26 Individärende - Ansökan om förlängd behandling öppenvård missbruk 

enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen av motivationsboende genom Enheten för att Växa Örebro 
(Sekretess)

 Delegationsbeslut - Tillfälligt serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt 
alkohollagens 8 kap.2§, Beccapetit AB Fjugesta

 Delegationsbeslut enligt LSS, SoL, IFO för perioden 150901- 151031
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