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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 106 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-09-07 

SN §82 Reviderad riktlinje för läkemedelshantering inom Hälso
och sjukvården i Skaraborgs kommuner 

Dnr 67/2016 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämndens beslutar att godkänna riktlinjen för 

läkemedelshantering inom Hälso- och Sjukvården i Skaraborgs 
kommuner. Riktlinjen ska tillämpas när kommunen har tagit över hela 
eller delar av ansvaret för läkemedelshanteringen från den enskilde. 

Bilaga 7, Riktlinje för läkemedelshantering inom Hälso- och 
sjukvården i Skaraborgs kommuner 

2. Socialnämndens beslutar att riktlinjen ska gälla från och med 
2016-10-05. 

Sammanfattning 
Till grund för läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård ligger 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000: l) om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 

Kommunernas hälso- och sjukvård är i sin helhet öppen vård vare sig den 
enskilde får sjukvård i hemmet eller i särskild boendeform. Detta gäller 
oavsett om den enskilde har lindriga eller mycket allvarliga och långvariga 
sjukdomstillstånd. 

Grunden för läkemedelshantering i den kommunala hälso- och sjukvården är 
att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom 
och personliga förutsättningar. Läkemedelshanteringen ska hålla hög kvalitet 
och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. 

Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om den enskilde själv klarar 
av att hantera sina läkemedel. 

Utgångsläget är att den enskilde själv svarar för omhändertagande och 
förvaring av de läkemedel som ordinerats den enskilde samt för den egna 
medicineringen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 188, 2016-08-24 
Tjänsteskrivelse, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lena von 
Heideken, 2016-05-04 
Sammanfattning av genomförda ändringar, Angela Olausson, Birgit Bårring 
och Mali n S w är d, 2 O 16-0 5-04 

Utdmw.;bcstyrkande 



Karlsborgs kommun 

Justerantk-s ~ig n 

Beslutet ska sändas till 
Medicinskt ansvarig sköterska 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
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Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-09-07 

SN §83 Reviderad riktlinje för kontakt med legitimerad personal 

Dnr 118/2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna den reviderade riktlinjen för när 
kontakt med legitimerad personal skall tas. Riktlinjen skall tillämpas 
när kommunen har tagit över Hälso- och sjukvårdsansvaret för den 
aktuella brukaren. 

Bilaga 8, Riktlinje för kontakt med legitimerad personal 

2. Socialnämndens beslutar att riktlinjen ska gälla från och med 
2016-10-05. 

Sammanfattning 
Hälso- och Sjukvård ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2a§ 
bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär 
bland annat att vården ska främja goda kontakter mellan patienten och 
hälso- och sjukvårdspersonalen och att olika insatser för patienten ska 
samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

Omvårdnadspersonalen ställs ofta inför situationer där kontakt med 
legitimerad personal ska tas. Aktuell riktlinje är till för att underlätta 
bedömningen och valet av kontakt. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 189, 2016-08-24 
Tjänsteskrivelse, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lena von 
Heideken, 2016-07-20 

Beslutet ska sändas till 
Medicinskt ansvarig sköterska 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-09-07 

SN §84 Reviderad riktlinje för kvalitetssäkring genom 
avvikelsehantering 

Dnr 119/2016 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämndens beslutar att godkänna revidering av riktlinjen för 

kvalitetssäkring genom avvikelsehantering. Riktlinjen ska tillämpas 
vid allt arbete inom vård och omsorg i Karlsborgs kommun. 

Bilaga 9, Riktlinje för kvalitetssäkring genom avvikelsehantering 

2. Socialnämndens beslutar att riktlinjen ska gälla från och med 
2016-10-05. 

Sammanfattning 
Föreskrifter om kvalitet och patientsäkerhet finns i Socialstyrelsens 
föreskrifter (SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. För att på ett bra sätt kunna arbeta med kvalite behöver 
avvikelser registreras och följas upp. Med avvikelse, inom hälso- och 
Sjukvård, avses en negativ händelse eller tillbud. 
Kvalitetsarbetet ska vara systematiskt och syfta till att förebygga vårdskador. 
Det ska vara anpassat till verksamhetens inriktning, storlek och omfattning, 
utgå från mätbara mål, dokumenteras och kontinuerligt följas upp. 
Kvalitetsarbetet ska också vara väl förankrat bland alla medarbetare i 
organisationen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 190, 2016-08-24 
Tjänsteskrivelse, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Lena von 
Heideken, 2016-07-21 

Beslutet ska sändas till 
Medicinskt ansvarig sköterska 

Utdragsbl-styrkllnd~: 
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Ju. tcnmdcs sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-09-07 

SN §85 Dokumenterade avvikelser andra kvartalet 2016 

Dnr 79/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen. 

Sammanfattning 
Varje kvartal sammanställs en rapport över dokumenterade avvikelser inom 
hälso- och sjukvården. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 191, 2016-08-24 
Avvikelserapportering andra kvartalet 2016, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Lena von Heideken, 2015-08-09 

Urdmgsb<!. tyrkan d..: 
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Justerandes sign 

Social n ä m n den 

Sammanträdesdatum: 
2016-09-07 

SN §89 Yttrande med anledning av ej verkställt beslut, LSS 

Dnr 11112016 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämndens beslutar att godkänna yttrandet. 

2. Enhetschef socialpsykiatri/LSS ska återrapportera till socialnämnden 
när beslutet är verkställt eller avslutat av annat skäl. 

Sammanfattning 
Inspektionen for vård och omsorg, IVO, begär yttrande med anledning av ej 
verkställt beslut inom LSS. Skäl till dröjsmålet med verkställighet är att det i 
dagsläget inte finns några lediga platser på kommunens befintliga LSS
boende. Ett nytt boende har planerats under en längre tid och är nu under 
uppbyggnad. Det nya LSS-boendet kommer vara beläget i en nybyggnation 
som beräknas vara fårdig om kring den l mars 20 l 7. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 192, 2016-08-24 
Yttrande, enhetschef socialpsykiatri/LSS Monica Kihlström, 2016-07-05 
Begäran om yttrande, IVO, 2016-05-26 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschef socialpsykiatri/LSS 

Utdragsbc ·tyrkamlc 
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Justerandes ·ign 

Socialnämn den 

Sammanträdesdatum: 
2016-09-07 

SN §90 Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållanden Lex Sarah 

Dnr 83/2016 

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

Sammanfattning 
Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden avseende 
demensenheten på Haganäset, avdelning Grönbacka har mottagits av 
enhetschef och är överlämnad socialchefen. 

Enligt rapporten har vårdtagaren som är en boende på Haganäset, under 
tandbehandling blivit fasthållen av boendets personal. Personalen kände sig 
tvingad att hålla fast, då tandhygienisten från Oral Care hävdade att 
behandlingen måste genomföras. Konsekvenserna för den boende är att hon 
blev rädd, arg och försökte komma loss. Händelsen borde ha kunnat undvikas, 
om tydligare rutiner funnits kring hur personalen ska agera i dessa situationer. 
Avvikelse är skickat till Oral Care. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchefen. Efter 
sammanställning och analys av informationen finner utredaren att 
missförhållande har förekommit under tiden för behandlingen. 
Missförhållandet avser fysiska övergrepp och brister i bemötande. 

Oral Care har bemött avvikelsen och vänder sig helt emot att någon typ av 
övergrepp skulle begåtts så som det beskrivs i avvikelsen. Oral Care föreslår 
att möte sker mellan Oral Care, Folktandvården, socialchef, MAS och 
ansvarig enhetschef. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 193,2016-08-24 
Rapport om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden, Lex 
Sarah del1, 2016-05-04 
Rapport om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden, Lex 
Sarah del2, 2016-05-11 
Utredning enligt Lex Sarah, samanställd av socialchef Sandra P eters, 
2016-06-14 
Svar på avvikelse, Oral Care, 2016-07-01 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-09-07 

SN § 91 Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen 

Dnr 70/2016 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att maxtaxan höjs med 
0,5392 procent av gällande prisbasbelopp år 2017-01-01. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av 
tillämpningsföreskrifter får avgifter i Karlsborgs kommun. 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
tillämpningsföreskrifterna skall gälla från år 20 l 7-01-0 l. 

Sammanfattning 
Riksdagen har i fårslag föreslagit höjt tak får avgifter enligt socialtjänstlagen 8 
kap. 5 § tak får 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 (l 991 kr) av prisbasbeloppet. 
F örslag på datum får ikraftträdande föreslås till 2016-07-0 l. 

Enligt socialnämnden protokoll 2016-05-11 § 60 har beslut tagits att inte höja 
maxtaxan från 2016-07-01. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 194, 2016-08-24 
Förslag till tillämpningsföreskrifter, avgiftshandläggare Evalena Niklasson, 
2016-05-17 
Socialnämndens protokoll § 60, 2016-05-11 
Allmänna bidrag till kommuner, Sveriges Riksdag 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsfcirvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-09-07 

SN §92 Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst 

Dnr 117/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att, tillsammans med Sveriges övriga 
kommuner, finansiera en nationell stödfunktion på Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) till stöd för utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 

Sammanfattning 
Den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna av SKL på nationell nivå 
som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst upphör efter 2016. För fortsatt utveckling på området behöver 
finansiering av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016. Genom fortsatt 
kommunalt samarbete på nationell nivå skapas bättre förutsättningar för 
utveckling av kunskapsstyrning och en evidensbaserad praktik. 

Regeringen har, med stöd av SKL, valt att gå från riktade till mer generella 
statsbidrag. Kommunerna behöver därmed själva prioritera att finansiera den 
nationella stödfunktionen på SKL. För Karlsborgs del skulle 
medfinansieringen innebära en årlig kostnad på 2 400 kr. Samtliga kommuner 
i Sverige ska meddela SKL vilket beslut de fattat senast den 30 september. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 196, 2016-08-24 
Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra P eters, 2016-08-04 
Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad ochjämlik socialtjänst, SKL, 
2016-06-10 

Mall fördelning, SKL 

Beslutet ska sändas till 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
info@skl.se 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SN §93 Socionompool 

Dnr 42/2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-09-07 

Socialnämndens beslutar att socialchefens uppdrag om att undersöka 
möjligheten att skapa en kommungemensam socionom tillsammans med 
Skövde, Hjo, Tibro och Tidaholm inte längre är aktuellt. 

Sammanfattning 
Skövde kommun har i början av 2016 gått ut med en förfrågan till 
grannkommunerna om intresse finns att gå med i en gemensam pool för 
socionomer. Ingången var att Skövde överanställer personal som sedan övriga 
kommuner kan köpa tid av. En arbetsgrupp och en styrgrupp med 
representanter från kommunerna har under våren träffats ett antal gånger. I och 
med att socialchefen i Skövde slutade med kort varsel, lades arbetsgrupperna 
ner. Möjligheten till en gemensam pool finns därmed inte kvar. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 197, 2016-08-24 
Socialnämndens protokoll§ 44, 2016-04-06 

Beslutet ska sändas till 
IFO 
Integrationsenheten 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-09-07 

SN §94 

Dnr 15/2016 

Samverkansavtal med Brottsoffer,jouren Östra Skaraborg 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämndens beslutar att ge socialchefen i uppdrag att teckna avtal 

med Brottsofferjouren Östra Skaraborg, enligt det förslag till avtal som 
BOJ presenterat. 

2. Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att betala ut 
ytterligare en krona per invånare till Brottsofferjouren Östra Skaraborg 
(2 kr per invånare är utbetalt i bidrag för år 20 16). 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren Östra Skaraborg (BOJ), är en ideell organisation som verkar 
för att stödja och hjälpa brottsoffer och anhöriga till dessa. BOJ verkar inom 
östra Skaraborgs nio kommuner och erbjuder hjälp till brottsutsatta personer 
genom bland annat stödsamtal och vittnesstöd. 

BOJ har tidigare ansökt om verksamhetsbidrag årsvis men önskar nu istället 
skriva avtal som sträcker sig till och med 2016-12-31, varefter det förlängs 
med ett år i sänder om inte part skriftligen sagt upp avtalet senast sex månader 
före utgången av då innevarande avtalsår. 

I förslaget till avtal från BOJ föreslås en ersättning om 3 kr per 
kommuninvånare för år 2016. 

År 2015 bidrog Karlsborgs kommun med 2 kr per antalet invånare i 
kommunen. Under år 2014 bidrog Karlsborgs kommun med 3 kr per antalet 
invånare i kommunen. 

Kommunerna Skövde och Hjo bidrog år 2015 med 2 kronor och Tibro med l 
kr. 

Med det som underlag beslutade SN § 18, 2016-02-03, att ge ett bidrag på 2 kr 
per pantalet invånare i kommunen för år 2016. 

Kommunerna i Skövde, Hjo och Tibro beslutade om bidrag på 3 kr. BOJ har i 
skrivelse till Karlsborgs kommun återigen ställt frågan om det kan vara 
aktuellt att teckna avtal om 3 kr per invånare med bakgrund av de andra 
kommunernas beslut om högre bidrag. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll § 18, 2016-02-03 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-09-07 

Skrivelse, förslag om samverkansavtal, BOJ, 2016-08-24 
Avtal, samverkansavtal, BOJ, 2016-08-24 

Beslutet ska sändas till 
Brottsofferjouren Östra Skaraborg 
Kommunledningsförvaltningen 

ldmg~b~'S i yrkand • 
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Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-09-07 

SN §95 Delårsrapport 2016 

Dnr 80/2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens beslutar att godkänna delårsrapport, uppföljning styrkort och 
budgetuppföljning för socialnämnden år 2016 och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Delårsrapporten visar en prognos på ett överskott på l 575 000 kr. 
De största negativa avvikelserna ligger inom LSS och LASS på grund av nya 
LSS ärende och förlorad intäkt från försäkringskassan i ett av LASS ärendena. 
De verksamheter som gör störst överskott är hemvården tack vara minskad 
volym samt integrationsverksamheten tack vare att driften av boendena kostar 
mindre än vad intäkterna är. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 198, 2016-08-24 
Delårsrapport SN, socialchef Sandra P eters, 2016-08-17 
Uppföljning styrkort SN, socialchef Sandra P eters, 2016-08-17 
Budgetuppföljning SN juni, 2016-08-17 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

SN §96 

Dnr 3/2016 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-09-07 

Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 122 



Karlsborgs kommun 

SN §97 

Dnr 72/2016 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sam manträdesdatum: 
2016-09-07 

Inkomna meddelande delges ledamöterna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 123 



Karlsborgs kommun 

SN §98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-09-07 

Personalfrågor 

Socialchef Sandra Peters informerar om aktuella personalfrågor. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 124 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 125 

Justerandes sign 

SN §99 Information 

Socialnämn den 

Sam m anträdesdatum: 
2016-09-07 

Tillståndshandläggare KAS (kommungemensam alkoholhandläggning), 
Anders Ferrer och Maria Nilsson informerar om: 

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen, beslut avseende Karlsborgs 
kommun 

Socialchef Sandra Peters informerar om: 

BidragBRis 

HSL-avtal 

Förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson informerar om: 

Gemensam vägledning for nämndsadministration 

Verksamhetscontroller Kristina Lundkvist informerar om: 

statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I juni 
månad år 2016 beviljades 2 919 timmar i juli 2 734 timmar och i augusti 2624 
timmar. Antal vårdtagare i juni var 117 stycken, i juli 119 och i augusti 123. 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet under perioden juni-aug 2016 uppgick till cirka 551 000 kronor, vilket 
är under budget för perioden. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. 
Den sista aug år 2016 stod fyra personer i kö till särskilt boende, 
demensenheten och fem personer till särskilt boende, somatikenheten. Det var 
ingen kö till korttiden. Det var inga tomma rumsdygn på särskilt boende 
demens och somatik, men på korttiden var det under augusti 3 l tomma 
dygn samt tolv dygn med dubbelbeläggning. 

Ekonomisk status for verksamheten fOr ensamkommande flyktingbarn 
Utfallet per den sista aug 2016 visar på ett överskott på knappt 5,5 miljoner 
kronor. 

Utdragsbestyrkande 


