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(C) ersättare för Joakim Carlsson (C) 
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__ &_F_~_ U..1<--
Fredrika Hermansson 
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Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun 

SN §51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sam manträdesdatum: 
2016-05-11 

Godkännande av dagordning 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

Justerandes sign l "''"'"'b~'''""'' 

Sida 66 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 67 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

SN §52 Verksamhetsbokslut för KAS 2015 

Dnr 73/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsbokslutet för kommungemensam 
alkoholhandläggning i Skaraborg (KAS). 

Sammanfattning 
Verksamhetsbokslutet är gemensamt för samarbetsområdet och omfattar hela 
KAS verksamhet. Tillhörande verksamhetsbokslutet finns en bilaga med 
kommunspecifik statistik som går igenom statistik för bl.a. antal ärenden samt 
antal tillsyn er. Verksamhetsbokslutet innefattar bland annat en uppföljning på 
de aktiviteter som utfördes under 2015. Både pågående aktiviteter som 
fortsätter under 2016 såsom vidareutbildning via länsstyrelsen samt 
samarbeten med andra tillsynsmyndigheter såsom Polismyndigheten, 
skatteverket och räddningstjänst. Den tar även upp aktiviteter som avslutades 
under 2015 såsom framarbetade rutiner för kontroll av receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 108, 2016-04-20 
Tjänsteskrivelse, tillståndshandläggare Maria Nilsson, KAS, 2016-04-06 
Verksamhetsbokslut för KAS år 2015, KAS, 2016-02-22 

Beslutet ska sändas till 
KAS 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 68 

Justerandes sign 

Social nä m n den 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

SN §53 Verksamhetsplanering för KAS 2016 

Dnr 74/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsplaneringen fOr kommungemensam 
alkoholhandläggning i Skaraborg (KAS) 2016. 

Sammanfattning 
Verksamhetsplaneringen är gemensamt för samarbetsområdet och omfattar 
hela KAS verksamhet. Den tar upp de övergripande målen med verksamheten, 
exempelvis att den ska vara rättssäker samt att verksamheten ska medverka till 
samspel och samverkan mellan, kommuner, myndigheter, näringsliv samt 
tjänstemän och politiker. Det framgår även vilka aktiviteter som KAS ska 
genomföra under året, både återkommande aktiviteter såsom samarbete med 
Polismyndighet, räddningstjänst samt skatteverk Samt aktiviteter specifika för 
året såsom att genomföra utbildningen ansvarsfull alkoholservering. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 109,2016-04-20 
Tjänsteskrivelse, tillståndshandläggare Maria Nilsson, KAS, 2016-04-06 
Verksamhetsplanering för KAS år 2016, KAS, 2016-02-02 

Beslutet ska sändas till 
KAS 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 69 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

SN §54 Tillsynsplan inom KAS-området avseende alkohollagen 

Dnr 75/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner tillsynsplanen får samarbetskommunerna inom 
KAS-området avseende alkohollagen (2010:1622). 

Sammanfattning 
Tillsynsplanen är ett lagreglerat dokument som ska finnas i varje kommun. 
Tillsynsplanen ska redogöra får efterlevnaden av de bestämmelser som gäller 
får servering av alkoholdrycker. Syftet är att betona vikten av ett effektivt 
tillsynsarbete, en väl genomtänkt tillsynsplan utgör ett grundläggande verktyg 
får inventering, prioritering och uppfåljning av verksamheten. 

KAS tillsynsplan fårklarar kortfattat hur tillsynsarbetet går till samt hur den 
tillsynen som görs på plats prioriteras, såsom att serveringstillstånd med 
tidigare brister samt hög alkoholfårsäljning prioriteras högre än dokumenterat 
skötsamma serveringställen med låg alkoholservering. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 110, 2016-04-20 
Tjänsteskrivelse, tillståndshandläggare Maria Nilsson, KAS, 2016-04-06 
Tillsynsplan får samarbetskommunerna inom KAS-området avseende 
alkohollagen (2010:1622), KAS, 2016-03-17 

Beslutet ska sändas till 
KAS 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 70 

Justerandes sign 

Social nä m n den 

Sammanträdesdatum : 
2016-05-11 

SN §55 Dokumenterade avvikelser första kvartalet 2016 

Dnr 79/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen. 

Sammanfattning 
Lena von Heideken, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redogör för 
dokumenterade avvikelser inom den kommunala hälso- och sjukvården under 
det första kvartalet 2016. 

Beslutsunderlag 
Avvikelserapportering förs kvartalet 2016, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Lena von Heideken, 2016-04-14 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 71 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

SN §56 

Dnr4/2016 

Tillsättning äskande tjänster 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens beslutar att påbörja rekrytering av de två äskade tjänsterna, 
socialsekreterare och biståndshandläggare, i avvaktan på lösning om 
finansiering. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har lämnat ett budgetäskande till kommunstyrelsen om att få 
utökad ram med l, l miljoner kronor. Utökningen ska finansiera utökning av 
en socialsekreterare samt en biståndshandläggare. Orsaken till äskandet är 
ökad ärendemängd, hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och 
sjukskrivningar. Utökningen är nödvändig för att upprätthålla rättssäkerheten 
för medborgama samt förbättra arbetsmiljön. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 111, 2016-04-20 
Äskande ur KS förfogandeanslag, socialchefSandra Peters, 2016-01-14 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschef IFO 
Enhetschef myndighetsutövning vård och omsorg 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 72 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

SN § 57 Tillsyn inspektionen för vård och omsorg, hem för vård och 
boende (HVB) 

Dnr 127/2015 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att redovisa följande åtgärder till inspektionen får 
vård och omsorg (IVO): 

l. Gällande bristande in- och utskrivningsrutiner vid boende är detta 
redan åtgärdat då bristen uppmärksammats innan IVOs tillsyn. Tydliga 
beslut registreras nu när en ungdom flyttar ut eller in i boendena. 

2. Gällande bristen på upplevelse av delaktighet får ungdomarna vid 
boendena kan upplevelsen dels bero på bristen på socialsekreterare 
som varit under hösten 2015 samt början av 2016. Alla ungdornar hade 
då inte hunnit träffa socialsekreterare och de som initialt hunnit träffa 
någon har inte givits möjlighet till uppföljning. Bristen är nu på god 
väg att åtgärdas då bemanningen vid integrationsenheten är fårstärkt 
och alla ungdomar nu följs upp tillsammans med god man och 
eventuell kontaktperson i boendet. 
Vikten av delaktighet får ungdornarna diskuteras även löpande med 
personal vid boendena får att öka känslan av delaktighet hos 
ungdomarna. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
IVO gjorde under januari 2016 planerade tillsyner vid boendena NEO, 
Västravägen och Alstigen samt en oanmäld inspektion vid boendet Viggen. 
A v de olika tillsynerna framgick det, trots den höga inströmningen av 
ensamkommande barn under hösten 2015, att ungdomar och personal ansåg att 
verksamheten var lugn och trygg. Dock det fanns tydliga fårbättringsområden 
i avseende in- och utskrivningsrutiner samt delaktighet från ungdornarna att 
delta i planeringen i sitt boende. 

I beslut från IVO (2016-04-06, dnr 8.4.2-38646/2015-13) ställs krav på 
socialnämnden att: 

• Se till att beslut fattas om in- och utskrivning av barn och unga på 
samtliga av socialnämnds HVB i enlighet med gällande lagar och andra 
bestämmelser. 

• Vidta åtgärder får att öka de placerade barnens upplevelse av 
delaktighet. 

Utdmgsbc$tyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 73 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-05-11 

Socialnämnden i Karlsborg ska senast den 13 maj (förlängd 
redovisningstid från 3 maj) redovisa till IVO vilka åtgärder nämnden 
vidtagit. 

Beslutsunderlag 
Beslut Västra vägen, 2016-04-06, (dnr 8.4.2-38646/2015-13), IVO, Lisa B-Sjölin 
Beslut Neo, 2016-04-06, (dnr 8.4.2-38649/2015-9), IVO, Jessica Ingemansson 
Beslut Viggen, 2016-04-06, (dnr 8.4.2-38655/2015-13), IVO, Jessica Ingemansson 
Beslut Alstigen, 2016-04-06, (dnr 8.4.2-38647/2015-12), IVO, Lisa B-Sjölin 

Beslutet ska sändas till 
IVO 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 74 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

SN §58 Tillsyn inspektionen för vård och omsorg, 
barnhandläggning 

Dnr 103/2015 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämndens beslutar att ge enhetscheferna för IFO och integration 
i uppdrag att senast den 31 augusti 2016lämna en redogörelse för vilka 
åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med bristema som IVO 
påtalar i beslutet (DNR 8.5-34196/2015-17) samt att lämna efterfrågad 
förteckning över aktualiseringar mellan17mars och 30 juni. 

2. Redogörelsen ska återrapporteras till socialnämnden efter inlämnandet. 

Sammanfattning 
IVO har utfört tillsyn enligt 13 kap. l§ Socialtjänstlagen gällande nämndens 
handläggning av ärende rörande barn och unga i Karlsborgs kommun. Beslut i 
ärendet skickades till socialnämnden den 17 mars. Inspektionen ställer krav på 
åtgärder. Socialnämnden ska säkerställa att 8 listade punkter ska uppfyllas. 
Socialnämnden ska senast den 31 augusti lämna svar på hur nämnden 
säkerställer att punktema uppfylls. Nämnden ska också skicka en förteckning 
över aktualiseringar mellan 17 mars och 30 juni. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 112, 2016-04-20 
Beslut, 2016-03-18, (dnr 8.5-34196/2015-17), IVO, Lisa B-Sjölin 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschef integration 
Enhetschef IFO 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 75 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

SN §59 

Dnr 47/2016 

Ansökan om aktivitetsbidrag Neuroförbundet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avslår Neuroförbundet Skövdes ansökan om aktivitetsbidrag, 
med hänvisning till att föreningen inte uppfyller de kriterier för beviljande av 
föreningsbidrag som socialnämnden har beslutat om. 

Sammanfattning 
Neuroförbundet Skövde ansöker om aktivitetsbidrag på 600 kronor för sin 
verksamhet för medlemmar i Karlsborgs kommun. 

Socialnämnden har sedan tidigare beslutat om vissa kriterier får föreningar 
som beviljas föreningsbidrag av nämnden. Kriterierna innebär att 
föreningsbidraget ska tillfalla förening som: 

• Värnar om barn och barns rättigheter 

• Värnar om och ger hjälp till män i utsatta situationer 

• Värnar om och ger hjälp och utbildning till adopterade barn och 
blivande adoptionsföräldrar 

Socialnämnden värnar också om skydd för kvinnor som utsatts för våld 
och/eller andra övergrepp. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 113, 2016-04-20 
Ansökan, Neuroförbundet Skövde, 2016-03-15 

Beslutet ska sändas till 
Neuroforbundet-skövde 
Rådmansgatan 24 
541 45 Skövde 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 76 

Justerandes sign 

Socialnämn den 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

SN §60 Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen 

Dnr 70/2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att inte höja maxtaxan från 2016-07-0 l. 

2. Socialnämnden beslutar att senare under året ta upp ärende, med 
forslag till beslut av Kommunfullmäktige, gällande höjning av 
maxtaxan från 20 l 7-01-0 l och samtidigt revidera 
tillämpningsforeskriftema for avgifter i Karlsborgs kommun. 

Sammanfattning 
Riksdagen har i fOrslag foreslagit höjt tak for avgifter enligt socialtjänstlagen 8 
kap. 5 § tak for högsta avgiftsnivå, maxtaxan. 

Förslaget är att, den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, 
tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras från 
högst en tolftedel av 0,48 procent år 2016 (l 772 kr) av prisbasbeloppet till 
högst en tolftedel av 0,5392 procent år 2016 (1991 kr) av prisbasbeloppet. 
Datum for i ikraftträdande fareslås bli 2016-07-0 l. 

Administrativt är det enklast fOr Karlsborgs kommun att maxtaxan höjs till 
0,5392 procent av prisbasbeloppet 2017-01-01 , och inte 2016-07-01 (då de 
flesta kommuner kommer att höja taxan). Vid varje nytt år omräknas 
avgifterna enligt gällande prisbasbelopp. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 114, 2016-04-20 
Sveriges Riksdag (Pro p. 2015116: l utgiftsområde 25) Allmänna bidrag till 
Kommuner, Punkt 3.7, 3.7.3- 3.7.5, 2016-04-12 

Utd mgsbcslyrknnd.: 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 77 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sam m anträdesdatum: 
2016-05-11 

SN § 61 Kvartalsrapport 2016 

Dnr 80/2016 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner kvartalsrapport och prognos. 

2. Socialnämnden beslutar att åtgärdsplan för underskott är att alla 
verksamheter inom socialförvaltningen är återhållsamrna med att sätta 
in vikarier för att nå budget i balans. 

Sammanfattning 
Prognosen för helår 2016 visar på ett underskott på 250 tkr. 

Väsentliga orsaker till budgetavvikelser: 

Insatser enligt LSS - 2 900 tkr på grund av placering av barn i familjehem, 
köpt plats av korttidstillsyn, korttidsvistelse och 3 nya assistansärenden som 
inte finns i budget. 

Individ och familjeomsorg + l 400 tkr då det inte är några placeringar på 
H VB. 

Hemvård + l 200 då beviljade timmar har gått ner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, verksamhetscontroller Martina Enborn, 2016-05-04 
Budgetuppföljning april2016, controller Martina Enborn 2016-05-04 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

SN §62 

Dnr 3/2016 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 

Justerandes sign l U<dm"b~tydomdo 

Sida 78 



Karlsborgs kommun 

SN §63 

Dnr 72/2016 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

Inkomna meddelande delges ledamöterna. 

Justerandes sign l UtdmgiD~ly"'""" 

Sida 79 



Karlsborgs kommun 

SN §64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

Personalfrågor 

Socialchef Sandra Peters informerar om aktuella personalfrågor. 

Justerandes sign Utd rag,sbes lyrkandc 

Sida 80 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 81 

Justerandes sign 

SN §65 Information 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

Sture Carlsson, Liberalerna överlämnar förslag/frågor från Liberalerna och 
Centerpartiet i Karlsborg,för behandling i socialförvaltningen/SN 
presidium. 
Bilaga 4, Förslag 
Bilaga 5, Frågor 

Verksamhetsansvarig hunddagiset, Monica Kihlström och handledare 
hunddagiset, Annika Alexandersson samt socialchef Sandra Peters 
informerar om: 

Uppiöljning hunddagis 

Alkoholhandläggare KAS, Anders Ferrer och Maria Nilsson, informerar 
om: 

Alkoholservering på särskilda boenden 

Förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson informerar om: 

Digitala utskick av sekretesshandlingar 

Socialchef Sandra Peters informerar om: 

statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I april 
månad år 2016 beviljades 3 206 timmar vilket är något lägre än i mars då 
3 035 timmar beviljades. Antal vårdtagare i april var 120 stycken. 

Kostnad iör ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista april uppgick till cirka 218 000 kronor, vilket är under 
budget för perioden. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den 
sista april 2016 stod två personer i kö till särskilt boende, demensenheten 
och två personer i kö till särskilt boende, somatikenheten. Det var ingen kö till 
korttiden. Däremot har det varit 191 tomma rumsdygn på korttiden under april 
månad. 

tdtugsbcslyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-05-11 

Sida 82 

Ekonomisk status ror verksamheten ror ensamkommande flyktingbarn 
Utfallet per den sista april2016 visar på ett överskott på 866 tusen kronor. 

l """""'"'" y<brnl< 


