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Socialnämnden godkänner dagordningen. 
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Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-03-02 

SN §28 Riktlinjer och avgifter för folköl, tobak och vissa receptfria 
läkemedel 

Dnr 25/2016 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden antar riktlinjer för detaljhandel med tobaksvaror, 

folköl och vissa receptfria läkemedel inom KAS. 
Bilaga l, Riktlinjer för detaljhandel med tobaksvaror, folköl och vissa 
receptfria läkemedel inom KAS. 

2. Socialnämnden beslutar att riktlinjer för detaljhandel med tobaksvaror, 
folköl och vissa receptfria läkemedel inom KAS ska gälla från och 
med l maj 2016. 

3. Socialnämndens föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslagen 
med nya avgifter som är en bilaga till riktlinjer för tobak och 
folkölsförsäljning samt folkölsservering och receptfria läkemedel. 

4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgifterna ska gälla 
från och med l maj 2016. 

Sammanfattning 
Riktlinjer 
För att förtydliga vad som gäller för handel och servering av folköl, handel 
med tobak och vissa receptfria läkemedel har tillståndsenheten KAS arbetat 
fram riktlinjer för dessa varor. I alkohollagen anges att en kommun ska 
tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande 
föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen. 

Tillståndsenheten KAS har reviderat de nuvarande riktlinjerna för folköl och 
valt att separera dem från riktlinjerna gällande serveringstillstånd. Detta för att 
förenkla för näringsidkare som bedriver detaljhandel och inte 
restaurangverksamhet. 

Avgifter 
Kommunen har enligt alkohol- och tobakslagen rätt att ta ut en avgift 
för sin tillsyn enligt dessa lagar. I lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel anges också att kommunen har rätt att ta ut avgift för sin 
kontroll enligt denna lag. 

Tillståndsenhetens drift ska inte belasta skattebetalama och vara 
självfinansierat genom de avgifter som tas ut av näringsidkare som 
bedriver näringsverksamhet i anslutning till ovan nämnda lagrum. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-03-02 

Tillståndsenheten har sett över och reviderat taxorna för att på ett mer 
korrekt sätt bidra till självfinansieringen av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 26, 2016-02-17 
Tjänsteskrivelse riktlinjer, tillståndshandläggare KAS Anders Ferrer, 
2016-02-09 
Tjänsteskrivelse avgifter, tillståndshandläggare KAS Anders Ferrer, 
2016-02-23 
Förslag avgifter tobak- och folkölsförsäljning samt folkölsservering och 
receptfria läkemedel, Tillståndsenheten inom KAS, 2016-02-09 
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Sammanträdesdatum: 
2016-03-02 

SN §29 Handläggningstider serveringstillstånd 

Dnr 26/2016 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden antar fårslaget till handläggningstider får 

serveringstillstånd. 

Bilaga 2, Handläggningstider serveringstillstånd, KAS 

Sida 38 

2. Socialnämnden beslutar att handläggningstiderna ska gälla från l april 
2016. 

Sammanfattning 
Handläggningstiderna är gemensamma får de samarbetskommuner som ingår i 
överenskommelsen KAS, kommungemensam alkoholhandläggning i 
Skaraborg. 

Samarbetet KAS strävar efter att styrdokumenten inom området är lika i alla 
samarbetskommunerna. I en samarbetskommun har beslut tagits om kortare 
handläggningstider än vad som idag finns i Karlsborgs kommun, då de kortare 
handläggningstiderna inte utgjort något problem anser tillståndsenheten att det 
är av vikt att handläggningstiderna inom hela samarbetsområdet anpassas till 
de i annan kommun antagna kortare handläggningstiderna. 

Revison av riktlinjerna kommer att tas beslut på längre fram. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 27, 2016-02-17 
Tjänsteskrivelse, tillståndshandläggare Anders Ferrer, KAS, 2016-02-11 
Förslag till handläggningstider får serveringstillstånd, Tillståndsenheten inom 
KAS, 2016-02-09 

Utdragsbestyrkande 
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2016-03-02 

SN §30 Revidering av gällande delegationsordning 

Dnr 27/2016 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i gällande 

delegationsordning. 
Bilaga 3, Socialnämndens delegationsordning 

2. Socialnämnden beslutar att delegationsordningen ska gälla från l april 
2016. 

Sammanfattning 
Ändringarna i delegationsordningen är till allra största del relaterad till KAS, 
endast mindre redaktionella justeringar har gjorts i övrigt. Rubriken 
"Alkohollagen" har ersatts med rubrikerna "Serveringstillstånd" och 
"Sanktioner enligt tobakslagen". 

Delegationsordningarna är gemensamma för det aktuella området i de 
samarbetskommuner som ingår i överenskommelsen KAS. 

Samarbetet KAS strävar efter att styrdokumenten inom området är lika i alla 
samarbetskommunerna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 28, 2016-02-17 
Beslutat delegationsordning med revideringar inför ny delegationsordning, 
2015-02-10 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschefer socialtjänsten 
KAS 

Utdmgsbc:tyrkando 
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Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum : 
2016-03-02 

SN §31 Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse Karlsborgs 
kommun 2015 

Dnr 28/2016 

Socialnämndens beslutar 
Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen. 

Sammanfattning 
Socialchef Sandra Peters informerar om patientsäkerhetsberättelse för 2015. 

Verksamheten har under året arbetat med att identifiera och beskriva processer 
som finns och behövs för att säkra att socialförvaltningen uppfyller de krav och 
mål som finns för verksamheten, enligt gällande lagar och föreskrifter. Ett 
vårdplaneringsteam där biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast samt vid behov psykiatrisjuksköterska och demenssjuksköterska 
ingår, samordnar resurser och insatser samt följer upp beslut. Målet med teamet är 
att ge den enskilde möjligheten till inflytande och delaktighet vid den individuella 
vård- och omsorgsplaneringen. 
Samverkansgrupper där de olika vårdgivarna finns representerade arbetar med att 
övergången mellan de olika vårdgivarna skall bli så sömlös som möjligt. 
Personalen fortsätter att rapportera tillbud och negativa händelser i verksamhetens 
avvikelsesystem och under 2015 rapporterades 554 avvikelser (661 st. år 2014). 
Av dessa var 376 fall- och 122läkemedels-avvikelser. Den aktiva registreringen i 
avvikelsesystemet tillsammans med prevalensmätningar som gjorts, har lett till att 
arbetssätt och åtgärdsplaner lyfts fram att arbeta med. Områden som behöver 
förbättras har identifierats och förbättringsarbeten inletts. 
Arbetet med nationella kvalitetsregister fortgår. 

Införandet av arbetssättet IBIC (Individens Behov i Centrum) fortgår. Arbetssättet 
innebär en strukturerad dokumentation av den enskildes behov och kommer att 
fortgå under hela 2016. 
Riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete i socialförvaltningen finns och syftet 
med den är att ledningssystemet skall användas för att planera, leda, kontrollera, 
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 45, 2016-02-17 
Patientsäkerhetsberättelse Karlsborgs kommun 2015, 2016-02-09 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämn den 

Sammanträdesdatum: 
2016-03-02 

SN §32 Avtalstecknande med Försäkringskassan angående 
SSBTEK 

Dnr 29/2016 

Socialnämnden beslut 
För att behörig beställare ska få teckna avtal med försäkringskassan, ska 
socialnämnden godkänna nedan punkter. 

Socialnämndens beslutar att godkänna: 

l. Socialnämnden försäkrar att förvaltningens verksamhetssystem, som 
ska kopplas till SSBTEK, är ett behörighetssystem som endast medger 
behörig åtkomst som föranleds av ett pågående ärende om ekonomiskt 
bistånd. 

2. Socialnämnden ger Försäkringskassan uppdraget att vara 
personuppgiftsbiträde vid tillhandahållande av SSBTEK. 

3. Socialnämnden bekräftar att den har tagit del av och godkänt de 
allmänna villkoren. 

4. Socialnämnden utser Sandra Peters som behörig företrädare och 
beställare av tjänsten SSBTEK. 

Sammanfattning 
Försäkringskassan driver en Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd 
(SSBTEK). Tjänsten möjliggör, för behöriga handläggare i anslutna 
kommuners socialnämnder, att hämta uppgifter om den sökandes ekonomiska 
ställning från uppgiftsskyldiga myndigheter (CSN, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, skatteverket samt Pensionsmyndigheten) samt A-kassor. 
Tjänsten får endast användas vid handläggning av ärende inom ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap SoL. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 46, 2016-02-17 
Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra Peters, 2016-02-09 
Försäkringskassans anslutningsavtal för SSBTEK 
Allmänna villkor för socialnämndens anslutning till SSBTEK 

Beslutet ska sändas till 
Enehtschef IFO 
Enhetschef integrationsenheten 

Utdrag bestyrkande 
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Dnr 30/2016 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämn den 

Sam m anträdesdatum: 
2016-03-02 

Sida 42 

Kompletterande beslutanderätt - rorordnande att fatta 
beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård och 
unga (L VU) och enligt lagen om vård av missbrukare 
(LVM) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden i Karlsborgs kommun enligt 6 kap 36 §KL uppdrar åt 
ordfåranden Leif Andersson (S) och 2:e vice ordfårande Joakim Carlsson (C) 
att besluta på nämndens vägnar i fåljande ärenden: 

l. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) 

2. Beslut enligt 11 § l st L VU, om hur vården skall ordnas och var den 
unge skall vistas under vårdtiden 

3. Beslut enligt 11 § 2 st L VU om att den unge får vistas i det egna 
hemmet 

4. Beslut enligt 9 § L VU om att omhändertagande enligt 6 § L VU skall 
upphöra 

5. Beslut enligt 21 § L VU att vård med stöd av L VU skall upphöra 

6. Beslut enligt 27 § L VU om tillfälligt flyttningsfårbud 

7. Beslut enligt 43 § l st l p LVU om biträde av polismyndighet att 
genomfåra läkarundersökning av den unge 

8. Beslut enligt 43 § l st 2 p L VU om biträde av polismyndighet att 
genomfåra om vård eller omedelbart omhändertagande 

9. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVU 

10. Beslut enligt 45 § l st p 2om begäran om polishandräckning får att få 
till stånd läkarundersökning enligt L VM 

11. Beslut enligt 32 § LVU 

l Uod mg ""''' '""'' 
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Justerandes sign 

Sammanfattning 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-03-02 

Enligt l O kap 4 § socialtjänstlagen får uppdrag att besluta på nämndens vägnar 
ges åt en särskild avdelning (utskott) som består av ledamöter eller ersättare i 
nämnden. Detta innebär samtidigt att delegation till tjänstemän inte är tillåtet i 
vissa ärendet. 

Socialnämndens arbetsutskott har på socialnämndens vägnar fattat beslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) lagen om särskilda bestämmelser om vård och 
unga (L VU) lag om vård av missbrukare i vissa fall (L VM) och lagen om stöd 
till vissa funktionshindrade (LSS). 

Inom individ- och familjeom&orgen uppstår ibland situationer där det finns 
behov av att snabbt kunna fatta beslut. Nämndens ordforande har i dessa fall 
en i lagen direkt angiven rätt att fatta beslut, så kallad kompletterande 
beslutanderätt. Nämnden har möjlighet att forordna även andra ledamöter att 
fatta motsvarande beslut. Syftet med detta är att det alltid ska finnas någon 
som är beslutsbehörig att tillgå. OrdfOrande beslut ska anmälas på 
nästkommande ordinarie sammanträde i delegationen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 48, 2016-02-17 

Beslutet ska sändas till 
IFO 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Sam manträdesdatum: 
2016-03-02 

SN §34 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (L VM) och 
förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (L VU) 

Dnr 30/2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden i Karlsborgs kommun ger delegation till l :e 
socialsekreterare Inka Danehammar och socialchef Sandra Peters att 
begära polishandräckning enligt L VM 45 § l o 2 p. inom nämndens 
verksamhetsområde 

2. Socialnämnden i Karlsborgs kommun förordnar l :e socialsekreterare 
Inka Danehammar och socialchef Sandra Peters att begära 
polishandräckning enligt L VU 43 § l st p 2 inom nämndens 
verksamhetsområde 

Sammanfattning 
Beslut om att begära polishandräckning enligt L VM kan delegeras till 
tjänstemän medan beslut om att begära polishandräckning enligt L VU inte kan 
delegeras. Däremot kan särskilda tjänstemän av nämnden förordnas rätten att 
fatta sådana beslut. Delegation innebär att fatta ett beslut utifrån en viss 
befattning medan förordnande att fatta beslut personligt. 

Socialnämndens arbetsutskott förslår därför nämnden att förordna namngivna 
tjänstemän rätt att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande enligt L VU samt utse namngivna personer som enligt 
delegation får besluta om polishandräckning för att få till stånd 
läkarundersökning enligt LVM och för att föra den enskilde till L VM-vård på 
sjukhus eller L VM hem. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 49, 2016-02-17 

Beslutet ska sändas till 
IFO 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-03-02 

SN §35 

Dnr 3/2016 

Delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner rapporteringen av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Nedan angivna ärenden har beslutats med stöd av delegationsrätt: 

Anställningar, inom socialtjänsten under februari månad 2016. 

Sida 45 

Beslut, enligt delegation socialtjänsten till och med februari månad 2016. 



Karlsborgs kommun 

SN §36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-03-02 

Personalfrågor 

Socialchef Sandra Peters informerar om aktuella personalfrågor. 

l Utdmg"=tydmndo 
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SN § 37 Information 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-03-02 

Socialchef Sandra Peters informerar om: 

Lex Sarah rapporter, Stranden, Haganäset 

Verksamhetscontroller Martina Enbom informerar om: 

statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I februari 
månad år 2016 beviljades 2 970 timmar vilket är något högre än i januari då 
2 785 timmar beviljades. Antal vårdtagare i februari var 122 stycken. 

Kostnad iör ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista februari uppgick till cirka 238 tusen kronor, vilket 
är under budget för perioden 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den 
sista februari år 2016 stod tre 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 124 tomma rumsdygn på 
korttiden under februari månad. 

Ekonomisk status iör verksamheten iör ensamkommande flyktingbarn 
Utfallet per den sista februari 2016 visar på ett överskott på drygt 1,9 miljoner 
kronor. 

Utdragsbestyrkande 


