
Protokoll 2015-12-14

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-16:15 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Christian Cederhag (Verksamhetsutvecklare) §77, §79, §§83-84
Anna Gunnarsson (Projektledare) §78
Sandra Magnusson (Ekonom) §§79-82
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Olof Björkdahl (Enhetschef Oxelgården) §79
Henrik Westerling (Enhetschef Linden) §79
Beatrice Fagerdal (Enhetschef Hemtjänsten) §79
Anna-Karin Gruffman-Arne (Enhetschef Hemtjänsten) §79
Catharina Skagö (Enhetschef LSS/Socialpsykiatrin) §79
Ankica Lucic (IFO-chef) §79

Protokollet innehåller paragraferna §§75-91

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Margareta Carlsson (V)

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)
Wivie Eriksson (S)
Barbro Göransson (C) ersätter John Hägglöf (M) 
(vice ordförande)
Lennart M Pettersson (S) ersätter Fredrik Steckl 
(SD)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-12-14

Datum för överklagan 2015-12-16 till och med 2016-01-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Ärendelista
§75 Val av protokolljusterare, tid och plats
§76 Förvaltningschef informerar

§77 Informationsärende - SKL:s årliga uppföljning inom hemtjänsten och SÄBO "Vad 
tycker äldre om äldreomsorgen"?

§78 Informationsärende - Information om projekt nybyggnation SÄBO samt 
Gruppboende LSS

§79 MER-plan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
§80 Ekonomisk uppföljning november 2015
§81 Taxor och avgifter hemtjänsten 2016 - Lekebergs kommun
§82 Beslutsattestanter 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
§83 Riktlinjer för biståndsbedömning i Lekebergs kommun utifrån socialtjänstlagen
§84 Förslag att skapa fler bostäder med särskild service (LSS)

§85 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll samt nämndens intern 
kontrollplan 2015 till Kommunstyrelsen

§86 Intern kontrollplan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
§87 Synpunkter på samrådshandling detaljplan för fastigheten 5:2 m fl
§88 Sammanträdestider 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
§89 Sammanträdestider 2016 för Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
§90 Borttagen på grund av Sekr.
§91 Borttagen på grund av Sekr.
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§75- Val av protokolljusterare, tid och plats
Ärendebeskrivning
Justering dagens protokoll den 16 december 2015 kl 14.00, sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, 
Bangatan 7 i Fjugesta.

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

Paragrafen är justerad
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§76- Förvaltningschef informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Carlsson informerar om bl a följande:

 Förvaltningen delar ut en mindre gåva present till alla brukare. Medarbetare inom vård och 
omsorg har fått julbord julgodis som tack för det gågna arbetsåret.

 Lekebergs kommun har en god rehabilitering. Förvaltningen har fått ett brev från en tidigare 
anställd arbetsterapeut som berömmer kommunens arbete med rehabilitering.

 Rekrytering av ny enhetschef till Kastanjen pågår. Förvaltningen planerar att anställa ny chef 
innan jul. Inom 3 månader förväntas den nya chefen finnas på plats.

 Inspektion för Vård och Omsorg (IVO) gör en granskning av Kastanjen i början av 2016.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§77- Informationsärende - SKL:s årliga uppföljning inom 
hemtjänsten och SÄBO "Vad tycker äldre om äldreomsorgen"?
Ärendebeskrivning
Christian Cederhag verksamhetsutvecklare presenterar SKL:s resultat av den årliga uppföljningen 
inom hemtjänsten och SÄBO. Vad tycker äldre om äldreimsorgen?

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§78- Informationsärende - Information om projekt nybyggnation 
SÄBO samt Gruppboende LSS
Ärendebeskrivning
Projektledare Anna Gunnarsson informerar om projektet nybyggnation SÄBO samt Gruppboende 
LSS.

Gruppbostaden; 
En arkitekt är utsedd Eva Jander. Arkitekten har fått  kravspecifikation från verksamheten och 
kommer utifrån den att ta fram ett förslag på struktur innan jul (hur det ska se ut i de olika rummen). 
Sören Skårsjö VD för LEBO/LEKO kommer att ansöka om bygglov innan feb 2016 och man beräknar 
att vara igång att bygga i mars 2016 och inflyttning i januari 2017.
SÄBO;
Man projekterar för att bygga 32 platser i etapp 1 och 16 platser i etapp 2. Kostnadskalkylen ska vara 
klar innan sommaren 2016. En arkitekt kommer att utses i början av 2016. Projektgruppen planerar 
att åka på studiebesök till Motala Solbacken och Järfälla under feb 2016.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§79 - MER-plan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden (VON 15-
176)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018” finns kommunfullmäktiges 
mål som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Med utgångspunkt i målen har 
ett förslag till MER-plan med budget för 2016 och plan för 2017-2018 tagits fram.
Fokus i arbetet har varit att utifrån uppföljning av resultaten 2015 utkristallisera mål och indikatorer 
där förbättringspotential finns.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Antar MER-plan för 2016 Vård- och omsorgsnämnden.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag till reduceringar i syfte att undvika 
budgetöverskridande och nå målet att hålla budgetram.

Yrkande

Kjell Edlund (S) yrkar att nämnden endast antar internbudgeten för 2016. Målen kan behöva justeras 
utifrån det framtagna reduceringsförslaget.

Henrik Hult (C) och Mikael Bergdahl (S) yrkar bifall till Kjell Edlund yrkande.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Kjell Edlunds yrkande.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar MER-plan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag till reduceringar i syfte att undvika 
budgetöverskridande och nå målet att hålla budgetram.
3. Målen kan behöva justeras utifrån det framtagna reduceringsförslaget.

Beslutsunderlag
 §81 MER-plan 2016  för Vård- och omsorgsnämnden
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Expedieras till 
Sandra Magnusson, Ekonom, Ekonomiavdelningen
Anneli Carlsson, Förvaltningschef Vård och omsorg
Samtliga Enhetschefer och handläggare inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§80 - Ekonomisk uppföljning november 2015 (VON 15-203)
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per 31 oktober och 30 november för Vård- 
och omsorgsnämnden. Riktpunkt för november är 91,7% och utfallet ligger på 95,0%. Avvikelsen för 
perioden visar ett underskott med - 3779 tkr.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 oktober och 30 november.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 oktober och 30 november.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per 31 oktober och 30 november.

Beslutsunderlag
 §82 Ekonomisk uppföljning oktober-november 2015

Expedieras till 
Sandra Magnusson Ekonom, Ekonomiavdelningen

Anneli Carlsson Förvaltningschef Vård och omsorg

Paragrafen är justerad
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§81 - Taxor och avgifter hemtjänsten 2016 - Lekebergs kommun 
(VON 15-208)
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 2016 räknas avgifterna upp och läggs på samma nivå som övriga kommuner i den gemensamma 
Taxe- och avgiftsnämnden

Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden justerar samtliga avgifter inför 2016 enligt föreliggande förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden justerar samtliga avgifter inför 2016 enligt föreliggande förslag.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden justerar samtliga avgifter inför 2016 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KF 2003-09-11 §85
 §83 Taxor och avgifter hemtjänsten 2016

Expedieras till 
Sandra Magnusson, Ekonom, Ekonomiavdelningen
Katarina Bäckgren, Avgiftshandläggare, Taxe- och avgiftsnämnden i Hallsbergs kommun

Paragrafen är justerad
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§82 - Beslutsattestanter 2016 för Vård- och omsorgsnämnden 
(VON 15-209)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om och upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter 2016 enligt föreliggande förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter 2016 enligt föreliggande förslag.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar beslutsattestanter och ersättare för Vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter 2016 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
 §84 Beslutsattestanter 2016 för Vård- och omsorgsnämnden

Expedieras till 
Sandra Magnusson, Ekonom, Ekonomiavdelningen
Jennie Ramberg, Ekonomiassistent, Ekonomiavdelningen
Gunilla Ljungstedt, Ekonomiassistent, Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§83 - Riktlinjer för biståndsbedömning i Lekebergs kommun 
utifrån socialtjänstlagen (VON 15-92)
Ärendebeskrivning
Med bakgrund av att kostnaderna för hemtjänst ligger högt i Lekebergs kommun i jämförelse med 
landet i övrigt uppdrogs åt förvaltningen att se över riktlinjerna för vad skälig levnadsnivå är i 
Lekeberg. I det förslag som tagits fram har vissa avgränsningar gjorts som innebär en restriktivare 
behovsbedömning. Det råder delade meningar om de föreslagna riktlinjerna är rimliga utifrån det 
tidigare beslutet om att införa det nya arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC). Nämnden behöver 
därför fatta ett beslut om vilken princip för att bedöma skälig levnadsnivå som ska föreligga samt om 
nämnden vill anta restriktivare riktlinjer än de som finns idag. Nämnden föreslås att anta de 
föreslagna justeringarna i riktlinjerna och att uppdra åt förvaltningschefen att utreda hur ÄBIC ska 
implementeras i Lekeberg.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Antar riktlinjer för biståndsbedömning i Lekebergs kommun utifrån Socialtjänstlagen.
2. Uppdrar åt förvaltningschef att utreda och ta fram underlag för eventuell omprövning av beslutet 
att införa ÄBIC i Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Antar riktlinjer för biståndsbedömning i Lekebergs kommun utifrån Socialtjänstlagen.
2. Uppdrar åt förvaltningschef att utreda och ta fram underlag för eventuell omprövning av beslutet 
att införa ÄBIC i Lekebergs kommun.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Antar riktlinjer för biståndsbedömning i Lekebergs kommun utifrån Socialtjänstlagen.
2. Uppdrar åt förvaltningschef att utreda och ta fram underlag för eventuell omprövning av beslutet 
att införa ÄBIC i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 §85 Riktlinjer för biståndsbedömning i Lekebergs kommun utifrån socialtjänstlagen

Expedieras till 
Ankica Lucic, IFO-chef, Vuxenenheten
Kristina Michaelsen, Biståndshandläggare, Vuxenenheten
Linda Johansson, Biståndshandläggare, Vuxenenheten
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Christian Cederhag, Verksamhetsutvecklare, Vård- och omsorgsförvaltningen
Samtliga enhetschfer inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§84 - Förslag att skapa fler bostäder med särskild service (LSS) 
(VON 15-189)
Ärendebeskrivning
Det saknas idag bostäder i Lekebergs kommun som kan användas för att verkställa beslut om särskilt 
boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Två sådana beslut väntar 
sedan oktober 2015 på att verkställas. Därför uppdrog Vård- och Omsorgsnämnden åt 
förvaltningschef att utreda hur behovet av bostäder med särskild service snabbt kan tillgodoses. 
Utredningen visar fyra (4) möjligheter att åstadkomma detta: 1) hyra moduler, 2) konvertera 
gemensamma utrymmen på Kastanjen till bostäder, 3) inreda små lägenheter i bottenvåningen i 
Stationshuset och 4) fortsätta att betala plats på externt stödboende. Analysen ger att den bästa 
lösningen på kort sikt är att konvertera lägenheter på Kastanjen. På längre sikt behöver fler bostäder 
skapas varför Stationshuset bör inredas med flera mindre lägenheter om förutsättningarna finns. 
Nämnden föreslås besluta att två (2) lägenheter skapas på Kastanjen samt att uttrycka ett önskemål 
till Kommunstyrelsen om tillgång till bostäder i Stationshuset.

Förslag till beslut
Återställer så snart det är möjligt  lägenheterna till utrymmen för gemenskap, dock senast inom två 
år i december 2017. Vård och omsorgsnämnden 
1. Beslutar att utrymmen för gemenskap på Kastanjen tillfälligt ska konverteras till två nya 
lägenheter.
2. Lämnar önskemål till Lekebergs bostäder (LEBO) om reservera minst två (2) lägenheter i 
Stationshuset för verksamhetens ändamål.
3. Informerar kommunstyrelsen om behovet av lägenheter för personer med behov av särskild 
service enligt LSS.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden 
1. Beslutar att utrymmen för gemenskap på Kastanjen tillfälligt ska konverteras till två nya 
lägenheter.
2. Lämnar önskemål till Lekebergs bostäder (LEBO) om reservera minst två (2) lägenheter i 
Stationshuset för verksamhetens ändamål.
3. Informerar kommunstyrelsen om behovet av lägenheter för personer med behov av särskild 
service enligt LSS.

Yrkande
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Henrik Hult (C) yrkar att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utforma hyreskontrakten på 
ett sådant sätt att hyresgästen kan byta lägenheten snarast när andra lägenhetsalternativ finns 
tillgängliga.  Att nämnden återställer så snart det är möjligt  lägenheterna till utrymmen 
för gemenskap, dock senast inom två år i december 2017.  

Mikael Bergdahl (S) yrkar att arbetssättet med boendekarriär påbörjas snarast möjligt.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Henrik Hults och Mikael Bergdahls yrkanden.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden 
1. Beslutar att utrymmen för gemenskap på Kastanjen tillfälligt ska konverteras till två nya 
lägenheter.
2.  Återställer så snart det är möjligt  lägenheterna till utrymmen för gemenskap, dock senast inom 
två år i december 2017. 
3. Ger förvaltningschefen i uppdrag att utforma hyreskontrakten på ett sådant sätt att hyresgästen 
kan byta lägenheten snarast när andra lägenhetsalternativ finns tillgängliga.
4. Påbörjar arbetssättet med boendekarriär snarast möjligt.
5. Lämnar önskemål till Lekebergs bostäder (LEBO) om reservera minst två (2) lägenheter i 
Stationshuset för verksamhetens ändamål.
6. Informerar Kommunstyrelsen om behovet av lägenheter för personer med behov av särskild 
service enligt LSS.

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

tillgodoses
 §86 Förslag att skapa fler bostäder med särskild service (LSS)

Expedieras till 
Sören Skårsjö VD Lekebergs bostäder (LEBO)
Britt Andersson, Lekebergs bostäder (LEBO)
Kommunstyrelsen
Catharina Skagö Enhetschef LSS/Socialpsykiatrin

Paragrafen är justerad
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§85 - Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll samt 
nämndens intern kontrollplan 2015 till Kommunstyrelsen (VON 
15-124)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-14 § 74 att ge Vård och omsorgsnämnden i uppdrag att innan 
sommaren redovisa åtgärder och
rutiner för intern kontroll samt nämndens intern kontrollplan för 2015 till Kommunstyrelsen.
Enligt det av fullmäktige antagna ”Reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet” ska 
nämnderna senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs föranstalta om 
sådana.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande svar till Kommunstyrelsen: 
Nämnden anser att det inte finns något att kommentera eftersom nämnden redan har antagit en 
intern kontrollplan för 2015. Inför 2016 kommer nämnden att ta fram en ny och förbättrad intern 
kontrollplan för att säkerställa den interna kontrollen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande svar till Kommunstyrelsen: 
Nämnden anser att det inte finns något att kommentera eftersom nämnden redan har antagit en 
intern kontrollplan för 2015. Inför 2016 kommer nämnden att ta fram en ny och förbättrad intern 
kontrollplan för att säkerställa den interna kontrollen.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande svar till Kommunstyrelsen: 
Nämnden anser att det inte finns något att kommentera eftersom nämnden redan har antagit en 
intern kontrollplan för 2015. Inför 2016 kommer nämnden att ta fram en ny och förbättrad intern 
kontrollplan för att säkerställa den interna kontrollen.

Beslutsunderlag
 §74 Internkontroll - uppdrag att redovisa åtgärder och rutiner för intern kontroll från 

Kommunstyrelsen
 §87 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll samt nämndens intern 

kontrollplan 2015 till Kommunstyrelsen
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Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Paragrafen är justerad
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§86 - Intern kontrollplan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden 
(VON 15-215)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret 
för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.
Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
•Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
•Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
•Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
•Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
•När rapportering ska ske. 
•Genomförd riskbedömning.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar intern kontrollplan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar intern kontrollplan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar intern kontrollplan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
 §88 Intern kontrollplan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden

Expedieras till 
Anneli Carlsson, Förvaltningschef Vård och Omsorg
Samtliga enhetschefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen
Christian Cederhag, Verksamhetsutvecklare
Kerstin Johansson, Verksamhetscontroller
Ulrica Edlund, MAS
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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§87 - Synpunkter på samrådshandling detaljplan för fastigheten 
5:2 m fl (VON 15-200)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att förslaget om detaljplan för Fjugesta 5:2 m fl. i enlighet med 5 kap 
11 § plan- och bygglagen (PBL) skickas ut för samråd. 
Samrådet innebär att myndigheter, intresseorganisationer och andra berörda ges möjligheter till att 
inkomma med samt lämna synpunkter på innehållet. Dessa synpunkter hanteras sedan i det fortsatta 
planarbetet.
Samrådstiden är 16 november till 7 december 2015.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende, 
bostadsbebyggelse samt förskola i de södra delarna av Fjugesta.
Planområdet omfattar ca 22 ha och är beläget i Fjugesta, precis i anslutning till de södra delarna av 
tätorten. I de norra delarna sammankopplas planområdet med villabebyggelse och i öster avgränsas 
planområdet av industriverksamhet.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förslag på synpunkter avseende samrådshandling detaljplan för 
fastigheten Fjugesta 5:2 m fl

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förslag på synpunkter avseende samrådshandling detaljplan för 
fastigheten Fjugesta 5:2 m fl

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förslag på synpunkter avseende samrådshandling detaljplan för 
fastigheten Fjugesta 5:2 m fl

Beslutsunderlag
 Samrådshandlingar till VON gällande detaljplan för Fjugesta5:2 m fl
 Behovsbedömning detaljplan Fjugesta 5:2 m fl
 Fastighetsförteckning detaljplan Fjugesta 5:2
 Planbeskrivning detaljplan för Fjugesta 5:2 m fl - samrådshandling november 2015
 Plankarta detaljplan Fjugesta 5:2
 §89 Synpunkter på samrådshandling detaljplan för fastigheten 5:2 m fl

Expedieras till 
Hikmet Hrustanovic, Sydnärkes byggförvaltning
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§88 - Sammanträdestider 2016 för Vård- och omsorgsnämnden 
(VON 15-133)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott samt Vård- och omsorgsnämnden för 2016. I förslaget har hänsyn 
tagits till när Regionfullmäktiges sammanträden under året.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till följande: 8 
februari, 4 april, 17 maj, 22 augusti, 17 oktober samt 7 december. Sammanträdestid kl 08.00-12.00.
2. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämnden till följande:
15 februari (heldag kl 08.30-17.00), 11 april, 25 maj, 30 augusti (heldag kl 08.30-17.00), 25 oktober 
samt 15 december. Sammanträdestid kl 13.00-17.00.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till följande: 8 
februari, 4 april, 17 maj, 22 augusti, 17 oktober samt 7 december. Sammanträdestid kl 08.00-12.00.
2. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämnden till följande:
15 februari (heldag kl 08.30-17.00), 11 april, 25 maj, 30 augusti (heldag kl 08.30-17.00), 25 oktober 
samt 15 december. Sammanträdestid kl 13.00-17.00.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till följande: 8 
februari, 4 april, 17 maj, 22 augusti, 17 oktober samt 7 december. Sammanträdestid kl 08.00-12.00.
2. Fastställer sammanträdesdagar för Vård- och omsorgsnämnden till följande:
15 februari (heldag kl 08.30-17.00), 11 april, 25 maj, 30 augusti (heldag kl 08.30-17.00), 25 oktober 
samt 15 december. Sammanträdestid kl 13.00-17.00.

Beslutsunderlag
 Sammanträdestider 2016 för Vård- och omsorgsnämnden
 §90 Sammanträdestider 2016 för Vård- och omsorgsnämnden

Expedieras till 
Anneli Carlsson, Förvaltningschef Vård och omsorg
Samtliga enhetschefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen
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Samtliga utredningssekreterare
Ledamöter och ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
Samtliga socialsekreterare och biståndshandläggare inom Vuxenenheten
Christian Cederhag, Verksamhetsutvecklare
Kerstin Johansson, Verksamhetscontroller
Ulrica Edlund, MAS
Fackliga företrädare inom VON SAM

Paragrafen är justerad
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§89 - Sammanträdestider 2016 för Kommunala Pensionärsrådet 
(KPR) (VON 15-181)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 2016.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) till 
följande:
21 mars, 23 maj, 26 september samt 28 november. Sammanträdestid 10.00-12.00.

Arbetsutskottets förslag till belut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) till 
följande:
21 mars, 23 maj, 26 september samt 28 november. Sammanträdestid 10.00-12.00.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) till 
följande:
21 mars, 23 maj, 26 september samt 28 november. Sammanträdestid 10.00-12.00.

Beslutsunderlag
 §91 Sammanträdestider 2016 för Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Expedieras till 
Ledamöter och ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
SPF Fjugestabygden
SPF Kvistbro/Mullhyttan
PRO Lekeberg
Väntjänsten
Anneli Carlsson, Förvaltningschef Vård- och omsorg

Paragrafen är justerad
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§90 - Borttagen på grund av Sekr. (VON 15-214)
Beslutsunderlag

 Delegationsbeslut enligt LSS, SoL, IFO för perioden 151101 - 151130
 Tillfälligt serveringstillstånd att servera alkoholdrycker enligt alkohollagens 8 kap.2§, 

Restaurang Vallgatan 43 i Fjugesta
 Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka 

tillfälle till slutet sällskap - Vallgatan 43 Fjugesta
 Tillstånd enligt 8 kap 2§ alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till 

slutet sällskap - Lanna Bokhandel AB
 §80 Individärende - Utdelning av fondmedel hösten 2015 (sekretessärende)

Paragrafen är justerad
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§91 - Borttagen på grund av Sekr. (VON 15-128)
Paragrafen är justerad
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