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(C) 
(L) 
(SD) 
(S) ersättare för Siv Ericsson (S) 

Kristina Lundkvist, verksamhetscontroller 
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare 
Lennart Bergman (S), ej tjänstgörande ersättare § 66-76 
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Per-Olof Andersson (C) 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 85 

Justerandes sign 

SN §66 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-06-08 

Godkännande av dagordning 

Sju extra ärenden tillkommer, varav ett ärende gällande överflyttning av 
särskild förordnad vårdnadshavare och sex ärenden gällande fyllnadsval. 
Socialnämnden godkänner sedan dagordningen enligt protokollets 
innehållsförteckning ovan. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 86 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sam manträdesdatum: 
2016-06-08 

SN §67 

Dnr 66/2016 

Handlingsplan för våld i nära relationer 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämndens beslutar att anta handlingsplanen för våld i nära 

relationer. Bilaga 6, Handlingsplan for våld i nära relationer. 

2. Handlingsplanen gäller från och med 2016-07-01. 

Sammanfattning 
Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblern, ett allvarligt 
brott och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Konsekvenserna av våld i 
nära relationer påverkar hela samhället. För att bekämpa våld i nära relationer 
behöver kvalitetssäkrade insatser riktas till både våldsutsatta och till 
våldsutövare. 

Enligt 5 kap 11 § SoL ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor och barn 
som är eller har varit utsatta för/bevittnat våld och andra övergrepp av 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp. Att erbjuda och ge insatser till 
den som utövar våld är dessutom en viktig del i det förebyggande arbetet och 
kan indirekt även ses som en insats för att den som utsätts för våld inte ska 
riskera att bli utsatt på nytt och för att barn inte ska behöva bevittna våld. 

Föreliggande handlingsplan, gäller för åren 2016-2017 och ska stärka stödet 
till personer som är utsatta för våld i nära relationer. Syftet med dokumentet 
dels är att socialnämnden ska fullgöra sina skyldigheter enligt 
socialtjänstlagens brottsofferparagraf och att socialkontorets insatser är av god 
kvalitet, dels att utveckla kunskap och arbetssätt gällande våld i nära 
relationer. Personalen ska känna sig trygg i att prata om våld för att 
åstadkornrna tidig upptäckt och förvaltningen ska kunna erbjuda 
individanpassade insatser för att våldet i familjen ska upphöra. 

Besluts underlag 
Handlingsplan för våld i nära relationer, konsult IFO Cecilia Thoor, 
2016-05-02 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 141, 2016-05-25 

tdmgsbllStyrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 90 

Justerandes ' ign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-06-08 

SN § 71 Information - fyllnadsval, ledamöter och ersättare i 
socialnämnden för mandatperioden 2015-2018 

Dnr 94/2016 

Socialnämndens beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige utsåg 2016-05-30 Per-Olof Andersson (C) till ny 2:e vice 
ordförande i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige utsåg, vid fyllnadsval, 2016-05-30 nedanstående 
ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2015-2018: 

Ledamot 
Eva Birath 
Perstorp Östergården l 
546 95 Karlsborg 

(C) 

Diana Goldhammer (SD) 
Kruthusvägen 62 
546 33 Karlsborg 

Ersättare 
Robin Lind (SD) 
Brevik Karlslund l 
546 91 Karlsborg 

Sammanfattning 
Joakim Carlsson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 

Centerpartiet har i skrivelse föreslagit Per-Olof Andersson (C) som ny 2:e vice 
ordförande i socialnämnden. 

Centerpartiet har i skrivelse föreslagit Eva Birath (C) som ny ledamot i 
socialnämnden. 

Bengt Berger (SD) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 

Sverigedemokraterna har i skrivelse föreslagit Diana Goldhammer (SD) som 
ny ledamot i socialnämnden och Robin Lind (SD) som ny ersättare i 
socialnämnden. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Social nä m n den 

Sammanträdesdatum: 
2016-06-08 

Protokoll socialnämnden§ 6, 2015-01-14 
Protokoll kommunfullmäktige§ 90, 2016-04-25 
Protokoll kommunfullmäktige§ 103, 2016-05-30 

Utdragsbestyrkande 

Sida 91 
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Juswmnclcs sign 

Socialnämnden 

Sam m anträdesdatum: 
2016-06-08 

SN §72 Fyllnadsval - ledamot och ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2015-2018 

Dnr 95/2016 

Socialnämndens beslut 
SocialfOrvaltningen beslutar att utse följande personer, i fyllnadsval, som 
ledamot och ersättare i socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2015-2018: 

Ledamot 
Per-Olof Andersson (C) 
Vasabron 2581 
544 91 Hjo 

Ersättare 
Eva Birath (C) 
Perstorp Östergården l 
546 95 Karlsborg 

Sammanfattning 
Joakim Carlsson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 

Centerpartiet har i skrivelse föreslagit Per-Olof Andersson (C) som ny 2:e vice 
ordförande i socialnämnden. 

Centerpartiet har i skrivelse föreslagit Eva Birath som ledamot (C) som ny 
ledamot i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämnden § 7, 2015-01-14 
Protokoll kommunfullmäktige§ 90, 2016-04-25 
Protokoll kommunfullmäktige§ 103,2016-05-30 

Utd mgsb~;.-styrkandc 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sam m anträdesdatum: 
2016-06-08 

SN §73 Fyllnadsval - 2:e vice ordtorande i socialnämndens 
arbetsutskott i6r mandatperioden 2015-2018 

Dnr 96/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden utser fåljande ledamot till 2:e vice ordförande i 
socialnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2015-2018: 

2:e vice ordtorande 
Per-Olof Andersson (C) 
Vasabron 2581 
544 91 Hjo 

Sammanfattning 

Sida 93 

Joakim Carlsson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämnden § 8, 2015-01-14 
Protokoll kommunfullmäktige§ 90, 2016-04-25 
Protokoll kommunfullmäktige§ 103, 2016-05-30 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 94 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-06-08 

SN § 74 Fyllnadsval - ledamot till referensgruppen for arbetet med 
barnkonventionen for mandatperioden 2015-2018 

Dnr 97/2016 

Socialnämndens beslut 
Som ledamot i referensgruppen för arbetet med barnkonventionen under 
mandatperioden 2015-2018 utses: 

Ledamot 
Per-Olof Andersson (C) 
Vasabron 2581 
544 91 Hjo 

Sammanfattning 
Joakim Carlsson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämnden§ 10, 2015-01-14 
Protokoll kommunfullmäktige§ 90, 2016-04-25 
Protokoll kommunfullmäktige§ 103, 2016-05-30 

Beslutet ska skickas till 
Barnkonventionsgruppen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 95 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-06-08 

SN §75 Fyllnadsval - ersättare till kommunala pensionärsrådet, 
KPR, iör mandatperioden 2015-2018 

Dnr 98/2016 

Socialnämndens beslut 
Kommunstyrelsen utser foljande ledamot till ersättare i kommunala 
Pensionärsrådet, KPR, får mandatperioden 2015-2018: 

Ersättare 
Per-Olof Andersson (C) 
Vasabron 2581 
544 91 Hjo 

Sammanfattning 
Joakim Carlsson (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämnden§ 11,2015-01-14 
Protokoll kommunfullmäktige § 90, 2016-04-25 
Protokoll kommunfullmäktige§ 103, 2016-05-30 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

SN § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-06-08 

Sida 96 

Fyllnadsval - 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) 

Dnr 89/2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att återkalla 2:e vice ordforande Joakim 
Carlsson (C) forordnande att fatta beslut på nämndens vägnar (enligt 
de punkter som anges nedan under beslut 2.). 

2. Socialnämnden beslutar enligt 6 kap 36 §KL uppdra åt l :e vice 
ordforande Britt Blom (M) att fatta beslut på nämndens vägnar 
i foljande ärenden: 

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

• Beslut enligt 11 § l st LVU, om hur vården skall ordnas och var 
den unge skall vistas under vårdtiden 

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

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

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

• Beslut enligt 27 § L VU om tillfiilligt flyttningsforbud 

• Beslut enligt 43 §1st l p LVU om biträde av polismyndighet att 
genomfora läkarundersökning av den unge 

• Beslut enligt 43 § l st 2 p L VU om biträde av polismyndighet att 
genomfOra om vård eller omedelbart omhändertagande 

• Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § L VU 

Justerandes sign UldmgS;bCSlyrkand' 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 97 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-06-08 

• Beslut enligt 45 § l st p 2 om begäran om polishandräckning för 
att få till stånd läkarundersökning enligt L VM 

• Beslut enligt 32 § L VU 

Sammanfattning 
Enligt lO 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 familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns 
behov av att snabbt kunna fatta beslut. Nämndens ordförande har i dessa fall 
en i lagen direkt angiven rätt att fatta beslut, så kallad kompletterande 
beslutanderätt. Nämnden har möjlighet att förordna även andra ledamöter att 
fatta motsvarande beslut. Syftet med detta är att det alltid ska finnas någon 
som är beslutsbehörig att tillgå. Ordförande beslut ska anmälas på 
nästkommande ordinarie sammanträde i delegationen. 

Leif Andersson (S) är ordförande i socialnämnden och förordnad att fatta 
beslut på nämndens vägnar. Leif Andersson kommer även fortsättningsvis att 
vara förordnad att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Joakim Carlsson (C) är förordnad att fatta beslut på nämndens vägnar. Joakim 
Carlsson har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Britt Blom (M) är l :e vice ordförande i socialnämnden. 

Förslag på sammanträdet 
Ordförande Leif Andersson (S): Att uppdra åt l :e vice ordförande Britt Blom 
(M) att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Ledamot Anders Lundgren (C): Att uppdra åt 2:e vice ordförande Per-Olof 
Andersson (C) att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Beslutsgång 
Ordförande Leif Anderssons (S) ställer sitt förslag mot Anders Lundgrens 
förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Leif Anderssons 
förslag. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 98 

Justerandes sign 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-06-08 

Sammanträdet är överens om att en ja-röst innebär ja till Leif Anderssons 
fOrslag och en nej-röst betyder ja till Anders Lundgrens förslag. 

Omröstningsresultat 
Med sex ja-röster för Leif Anderssons förslag och tre nej-röster för Anders 
Lundgrens förslag beslutar socialnämnden bifalla Leif Anderssons förslag: 

Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst 
ersättare 
Leif Andersson, S x 
Roger J o hans son, S x 
Elise-Marie Samuelsson, S x 
Siv Ericsson, S x 
Britt Blom, M x 
Anders Lundgren, C x 
Per-Olof Andersson, C x 
Sture Carlsson, L x 
Diana Goldhammer, SD x 
Summa 6 3 

Reservation 
Reservation från Anders Lundgren (C), Per-Olof Andersson (C) och Sture 
Carlsson (L) till förmån för Anders Lundgrens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämnden§ 33, 2016-03-02 
Protokoll kommunfullmäktige§ 90, 2016-04-25 
Protokoll kommunfullmäktige§ 103, 2016-05-30 

Beslutet ska sändas till 
IFO 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

SN §77 

Dnr 3/2016 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-06-08 

Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun 

SN §78 

Dnr 72/2016 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sam manträdesdatum: 
2016-06-08 

Inkomna meddelande delges ledamöterna. 

Justerandes sign tdrngsbestyrkandc 

Sida 100 



Karlsborgs kommun 

SN§79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-06-08 

Personalfrågor 

Socialchef Sandra Peters informerar om aktuella personalfrågor. 

Justerandes sign 

Sida 101 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 102 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-06-08 

SN §80 Information 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lena von Heideken, informerar om: 

Resultat från trycksårsmätning 

Verksamhetscontroller Kristina Lundkvist informerar om: 

statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I maj 
månad år 2016 beviljades 3139 timmar vilket är något lägre än i april då 3 206 
timmar beviljades. Antal vårdtagare i maj var 117 stycken. 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista mån uppgick till cirka 215 000 kronor, vilket är under 
budget för perioden. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den 
sista mån år 2016 stod en person i kö till särskilt boende, demensenheten och 
en person stod i kö till särskilt boende, somatik. Det var ingen kö till korttiden. 
Däremot har det varit tio tomma rumsdygn på särskilt boende somatik och 285 
tomma rumsdygn på korttiden under maj månad. 

Ekonomisk status för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 
Utfallet per den sista maj 2016 visar på ett överskott på drygt två miljoner 
kronor. 

Socialchef Sandra Peters genomför: 

Rundvandring på Haganäset 

Utdragsbestyrkande 


