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Karlsborgs kommun 

SN§38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-04-06 

Godkännande av dagordning 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

sign Utdragsbestyrkande 

Sida 50 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 51 

Justerandes sign 

2),9. Lfj 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-04-06 

SN §39 Anmälan enligt Lex Maria 

Dnr 41/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder i ärendet är tillräckliga. 

Sammanfattning 
Lena von Heideken, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redogör för Lex Maria 
ärende som anmälts till IVO, inspektionen för vård och omsorg. 

En brukare, på särskilt boende har under flera dagar inte erhållit sina ordinarie 
inhalationsläkemedeL Momenten har utförts, men omvårdnadspersonal har 
inte observerat att läkemedlen var slut i inhalationsbehållarna. Misstagen 
upptäcks inte förrän efter att brukaren förts till sjukhus med akut astmaanfall. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, i utredningen redogörs för vidtagna åtgärder. 

Det är en händelse som kunnat medföra allvarlig vårdskada. Enligt 
bestämmelserna i patentsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren anmäla 
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 
till IVO. 

Beslutsunderlag 
Anmälan till IVO, medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken, 
2016-03-15 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 52 

Justcmnd~s sign 

vi;. m 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016·04·06 

SN §40 Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållanden Lex Sarah 

Dnr 31/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder i ärendet är tillräckliga. 

Sammanfattning 
Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden avseende 
verksamheten särskilt boende somatik, avdelning Stranden, har mottagits av 
enhetschef och är överlämnad socialchefen. 

Enligt rapporten har vårdtagaren sagt till rapportören att hon inte rar gå på 
toaletten eller lägga sig när hon vill. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchefen. Utredaren bedömer 
av det som framkommit i rapport och utredning att det finns risk för 
missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll § 71, 2016-03-16 
Rapport om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden, Lex 
Sarah, 2016-02-02 
Utredning enligt Lex Sarah, samanställd av socialchef Sandra P eters, 
2016-03-07 

Utdmgsbcstyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 53 

Justerandes sign 

Social nä m n den 

Sammanträdesdatum : 
2016-04-06 

SN § 41 Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för 
missrörhållanden Lex Sarah 

Dnr 32/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder i ärendet är tillräckliga. 

Sammanfattning 
Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden avseende 
verksamheten särskilt boende somatik, avdelning Stranden, har mottagits av 
enhetschef och är överlämnad socialchefen. 

Enligt rapporten har vårdtagaren legat i sängen med benet i kläm. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchefen. Utredaren bedömer 
av det förelegat ett missförhållande på grund av att vårdtagaren inte kunnat 
larma och att det gått över fyra timmar mellan besöken. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll § 72, 2016-03-16 
Rapport om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden, Lex 
Sarah, 2016-02-07 
Utredning enligt Lex Sarah, samanställd av socialchef Sandra P eters, 
2016-02-22 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 54 

Justerande~ sign 

/)Gr, L/1 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-04-06 

SN §42 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, 
Forsviks Cafe 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att i enlighet med 8 kap 2 § alkohollagen (20 l 0: 1622) 
meddela Forsviks cafe & mat AB, 559046-5034, ett stadigvarande 
serveringstillstånd på Forsviks cafe på Baltazar von Platens väg 13 i Forsvik 
med tillhörande uteservering. Serveringstillståndet gäller året om och gäller 
för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker med 
en serveringstid mellan 11.00-01.00. 

Sammanfattning 
Forsviks cafe & mat AB, 559046-5034, har 2016-01-29 hos kommunen ansökt 
om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, 
vin, spritdrycker, samt AJA-drycker på Forsviks cafe i Forsvik. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med en ansökt serveringstid 
mellan 11.00- 01.00. 

Beslutsunderlag 
Utredning, KAS, 2016-03-24 

Beslutet ska sändas till 
KAS 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 55 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-04-06 

SN §43 Tjänsteköp familjerätt 

Dnr 44/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens beslutar att uppdra till socialchefen att teckna avtal med 
Skövde kommun angående tjänsteköp inom familjerätten. Avtalet innebär att 
ärende (till exempel adoption, samarbetssamtal, vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar. faderskapsutredningar (MF protokoll), umgängesstöd) 
handläggs av Skövde kommun. 

Sammanfattning 
I dagsläget handläggs ärende inom familjerätten av en av socialsekreterama 
på IFO. Samma person är också handläggare i barn- och ungdomsutredningar. 
Tjänsten fördelas ca 30 % familjerätt och 70 % utredning. De olika 
uppgifterna ligger inom separata kompetensområden, vilket gör tjänsten 
väldigt kompetenskrävande. Karlsborg har svårt att rekrytera den 
kompetensprofil som krävs. Genom att köpa handläggning av familjerätten, 
blir tjänsten mer renodlad, lättare att rekrytera och mer tid kan läggas på 
handläggning av barnärende. 

Beräknad kostnad för tjänsteköpet är ca 330 tkr enligt avtalsförslag från 
Skövde kommun. Avtalet innebär i praktiken en utökning av barnhandläggare 
med30%. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 68, 2016-03-16 
Tjänsteskrivelse, socialchefSandra Peters, 2016-03-03 
Förslag till avtal tjänsteköp inom familjerätten, Skövde kommun, 2016-03-03 

Beslutet ska sändas till 
IFO 
Integrationsenheten 

Utd l'llgsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 56 

Justerandes sign 

fJ,&. dl 

SN §44 

Dnr42/2016 

Socionompool 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-04-06 

Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att skapa en kommungemensam socionompool tillsammans med 
Skövde, Hjo, Tibro och Tidaholm. 

Sammanfattning 
Skövde kommun har under 2015 undersökt möjligheten att skapa en intern 
pool för socialsekreterare. Bakgrunden är att möta det ökade behovet av 
socionomer samt att minska svårigheten att rekrytera kompetent personal. En 
förfrågan har gått ut till fyra andra kommuner i närområdet att ingå i poolen. 
Syftet med poolen är kommunerna ska kunna köpa in socionomer under 
perioder då tjänster är vakanta, under semestertider och tillfälliga arbetstoppar. 

För Karlsborgs del skulle det innebära att vi får tillgång till kompetent 
personal som annars inte hade varit tillgängliga. För befintlig personal minskar 
förhoppningsvis arbetsbördan vid t.ex. vakanser, semester och tillfälliga 
arbetstoppar. Det kan även innebära en fördel för Karlsborgs kommun i 
rekryteringssammanhang. Målet är att på sikt minska personalomsättningen 
och undvika behovet av att köpa konsulter. 

En arbetsgrupp och en styrgrupp är skapade med samtliga fem kommuners 
deltagande. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 69, 2016-03-16 
Tjänsteskrivelse, socialchefSandra Peters, 2016-03-15 

Beslutet ska sändas till 
IFO 
Integrationsenheten 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-04-06 

SN §45 Nya lokaler IFO 

Dnr 43/2016 

Socialnämndens beslut 

Sida 57 

l. Socialnämnden beslutar att IFOs verksamhet inklusive öppenvården 
flyttar till externa lokaler. 

2. Socialnämndens beslutar att integrations verksamhet flyttar från 
Centrumhuset till IFOs lokaler på första plan i kommunhuset 

3. Socialnämndens beslutar att socialkontorets administrativa personal 
sitter kvar i sina kontor på plan två i kommunhuset 

Sammanfattning 
IFO har på många plan inte optimala lokaler plus att de också saknar kontor 
och samtalsrum. Öppenvårdsgruppen (tre medarbetare) delar på ett kontor i 
Centrumhuset tillsammans med integration. Enheterna har ingen tillgång till 
mötesrum eller samtalsrum. 

IFO har fått offert på Nordeas gamla lokaler där det skulle kunna tillskapas 
elva kontorsrum, samtalsrum, väntrum, sluss mm. Detta innebär att både IFO 
och öppenvården får plats de får gemensamma ytor, vilket främjar samarbetet. 
Arbetsmiljö och säkerheten blir bättre och för klienterna blir det en bra miljö. 

Om öppenvården flyttar från Centrumhusets lokaler till nya lokalerna innebär 
det att ett stort kontor/samtalsrum finns tillgängligt för integrationsenheten. 

Till de tomma lokalerna i kommunhuset på plan l (IFOs nuvarande) flyttar 
socialkontorets fem medarbetare. I lokalerna finns sju kontor, vilket innebär 
att även IT -strategen kan få ett kontor där (som idag inte har något kontor i 
kommunhuset). På andra plan ( socialkontorets gamla rum) blir det då fem 
kontor lediga till förmån för övriga förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 70, 2016-03-16 
Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra P eters, 2016-03-14 
Sammanställning lokaler socialförvaltningen, socialchef Sandra P eters, 
2016-03-15 
Ritning externa lokaler kvAlen, Ritningen arkitektbyrå, 2016-02-22 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Integrationsenheten 
IFO 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 58 

SN §46 

Social nä m n den 

Sammanträdesdatum: 
2016-04-06 

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOFS 
2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom 
och bemanning i särskilda boenden 

· Dnr 52/2016 

Justerandes sign 

J) G, l/J 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag 
Socialnämnden beslutar om att socialförvaltningen tar hänsyn till de nya 
föreskrifterna angående bemanning inom ramen för införandet av IBIC. 

Sammanfattning 
From den 15 april 2016 kommer ett nytt kapitel i socialtjänstförordningen 
2001:937 införas. Det nya kapitlet (2 kap 3§) förtydligas det kommunala 
ansvaret för de personer som bor på särskilt boende. Förtydligandet innebär att 
det, utifrån den enskildes aktuella behov, ska finnas tillgång till personal 
dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver 
stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till 
skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. 

skrivningen i det nya kapitlet lämnar det upp till kommunen att bedöma vad 
"utifrån den enskildes aktuella behov" innebär. För att uppfylla kravet fullt ut 
måste socialtjänsten kunna anpassa insatserna efter behov samt kunna variera 
stödet utifrån den aktuella situationen. Införandet av handläggnings- och 
dokumentationssystemet IBIC kommer att fokusera på det individuella 
behovet, både i handläggning och utförande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra Peters, 2016-03-15 
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOFS 2012:12) om ansvaret för 
personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, 
Socialstyrelsen, 2016-03-15 

Beslutet ska sändas till 
Gunilla Petersson, enhetschef socialförvaltningen 
Eva Olsson, enhetschef socialförvaltningen 
Tina Jensen, enhetschef socialförvaltningen 

Utd ragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

SN§47 

Dnr 3/2016 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016~04-06 

Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 

Justerandes sign 

p~ G. 
(_f) 

Utdmg.sbcstyrkantlc 

Sida 59 



Karlsborgs kommun 

SN §48 

Dnr 72/2016 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
20te=o4-oe 

Inkomna meddelande delges ledamöterna. 

Justerandes sign Utdmg.sbcstyrkandc 

Pli !=f} 
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Karlsborgs kommun 

SN §49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-04-06 

Personalfrågor 

SocialchefSandra Peters informerar om aktuella personalfrågor. 

Justerandes sign Utdmgsbestyrkandc 

JJ.6 .m 
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Karlsborgs kommun 

SN §50 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämn den 

Sammanträdesdatum: 
2016-04-06 

Konsult Anns Sundström informerar om: 

Projekt "Bra uppväxtvillkor i Karlsborg" 

Verksamhetscontroller Martina Enbom informerar om: 

statistik över antal beviljade timmar i hemvården 

Sida 62 

Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I mars 
månad år 2016 beviljades 3035 timmar vilket är något högre än i februari 
då 2970 timmar beviljades. Antal vårdtagare i mars var 119 stycken. 

Kostnad iör ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista mars uppgick till cirka 240 (tusen) kronor, vilket är under 
budget för perioden. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den 
sista mars år 2016 stod 2 personer i kö till särskilt boende, demensenheten och 
2 personer i kö till särskilt boende, somatikenheten. Det var ingen kö till 
korttiden. Däremot har det varit 197 tomma rumsdygn på korttiden under mars 
månad. 

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

Utdragsbcslyrkandc 


