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Karlsborgs kommun 

§l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-01-13 

Godkännande av dagordningen 

Sida 3 

Dagordningen fastställs enligt protokollets innehållsförteckning ovan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 

Justcmnd<.:! sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-01-13 

§2 Information - Brottsofferjouren Östra Skaraborg, BOJ 

Socialnämndens beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Göran Torstensson, brottsofferstödjare, Brottsofferjouren Östra Skaraborg 
(BOJ), informerar om verksamheten. 

Brottsofferjouren Östra Skaraborg har kontor i Skövde. 
Vid brott som anmäls till polisen ska polisen fråga den som anmäler brott om 
stöd önskas. Om stöd önskas förmedlar polisen kontakt med brottsofferjouren 
och den som utsatts för brott kontaktas främst via telefon av en 
brottsofferstödjare från brottsofferjouren. Den enskilde kan även kontakta 
brottsofferjouren utan att anmäla brott till polisen. 

Brottsofferstödjarna arbetar ideellt men ekonomiska medel krävs för 
exempelvis lokalkostnader och lönekostnader för en anställd samordnare som 
tar emot ärenden. 

Brottsofferjouren önskar samarbete med kommunen och är beroende av 
ekonomiskt stöd. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-01-13 

§3 Remiss - Barnets rättigheter i Karlsborg, handlingsplan för 
FN:s barnkonvention 

Dnr 112016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till remiss gällande Barnets rättigheter i 
Karlsborg-handlingsplan för FN:s barnkonvention. 

Sammanfattning 
I kommunerna fattas en övervägande majoritet av de beslut som påverkar 
barnets livsvillkor, såsom frågor om skola, barnomsorg, fritid, kultur samt 
vilket stöd som erbjuds till barn i utsatta situationer. Som huvudsaklig metod 
föreslås kommunala handlingsplaner för arbetet med barnkonventionen. 

Barnets rättigheter i Karlsborg-handlingsplan för FN:s barnkonvention har 
nu revideras och är ute på remiss. Under revideringen har synpunkter 
inhämtats från referensgruppen för barnkonventionen samt Rädda Barnens 
lokalförening samt Kabyssens gårdsråd och elevrådet på Carl J o hansko lan. 

Beslutsunderlag 
Remiss, Barnets rättigheter i Karlsborg-Handlingsplan för FN:s 
barnkonvention 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2015-10-28 § 127 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll, 2015-12-09 § 258 

Beslutet skicks till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 

Justerandes sign 

§4 

Social nä m n den 

Sam manträdesdatum: 
2016-01-13 

Utökning av överenskommelse om mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 

Dnr 2/2016 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att teckna en 

överenskommelse med Migrationsverket om utökning av antalet 
platser for ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd 
(PUT) från nuvarande l O stycken platser till 18 stycken platser. 

2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att teckna en 
överenskommelse med Migrationsverket om utökning av antalet 
platser for ensamkommande barn med asyl från nuvarande 7 plaster till 
45 platser. 

Sammanfattning 
Karlsborgs kommun har fått ett fordelningstal på att ha 60 asylplatser for 
ensamkommande flyktingbarn år 2016. I dagsläget ansvarar kommunen ror 53 
barn som är i asylprocess, de flesta av barnen har kommit under hösten och det 
är sannolikt att asyltiden kommer vara under år 2016 också. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll, 2015-12-09 § 260 
Tjänsteskrivelse, 2015-12-02, enhetschef Birgitta Dahlqvist, 
intgrationsenheten 

Beslutet skicks till 
Integrationsenheten, Socialforvaltningen 

Beslutet skicks för kännedom till: 
Kommunledningsforvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-01-13 

§5 statistik över antal beviljade timmar inom hemvården 

Socialnämndens beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Martina Enbom, controller, informerar och visar statistik över antal vårdtagare 
samt beviljade timmar i hemvården. I december månad år 2015 beviljades 
2 772 timmar vilket är något lägre än i november då 2 81 7 timmar beviljades. 
Antal vårdtagare i december var 111 stycken. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-01-13 

§6 Kostnad för ekonomiskt bistånd 

Socialnämndens beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Martina Enbom, controller, informerar om kostnader for ekonomiskt bistånd i 
december år 2015. Kostnaden for december uppgick till cirka 281 000 kronor, 
vilket är över budget for perioden. 

Utdrogsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-01-13 

§7 Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Sida 9 

Martina Enbom, controller, informerar om aktuell boende- och 
verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista december år 2015 
stod 4 personer i kö till särskilt boende, demensenheten. Det var ingen kö till 
särskilt boende, somatik och inte heller någon kö till korttiden. Däremot har 
det varit 31 tomma rumsdygn på särskilt boende somatik och 13 tomma 
rumsdygn på korttiden under december månad. 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 

Justerandes sign 

§8 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-01-13 

Ekonomisk status iör verksamheten iör ensamkommande 
flyktingbarn 

Socialnämndens beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Martina Enbom, controller, informerar om den ekonomiska statusen för 
verksamheten för ensamkommande flyktingbam. Utfallet per den sista 
december 2015 visar på ett överskott på drygt 2,3 miljoner kronor. 

Uldragsbcslyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 

Justerandes sign 

Lf1J 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-01-13 

§9 Delegationsbeslut 

Dnr 2112015 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Nedan angivna ärenden har beslutats med stöd av delegationsrätt: 

Beslut enligt socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorgen/integration, 
2015-04-01-2015-12-31 

Beslut enligt alkohollagen, december 2015 

Anställningar inom socialförvaltningen, 2015-11-01-2015-12-31 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 

Justerandes sign 

§ l O Delgivningar 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-01-13 

Socialnämndens beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Meddelande om inspektion vid HVB, Alstigen, tisdag den 26 januari. 
Inspektion för vård och omsorg (IVO) dnr 126/2015 

Meddelande om inspektion vid HVB, Västra vägen, tisdag den 27 januari. 
Inspektion för vård och omsorg (IVO) dnr 127/2015 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Social nä m n den 

Sammanträdesdatum : 
2016-01-13 

§11 Personalfrågor 

Socialnämndens beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Information ges om aktuella personalfrågor. 

Sida 13 


