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Eva Birath (C) 

Socialforvaltningen, kommunhuset 7 november 2016, kl 07.00 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2016-11-02 
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Socialförvaltningen, kommunhuset 

_~?{~ __ {z a : _________ _/.~ 
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Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 141 

Justerondes sign 

SN § 110 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-02 

Godkännande av dagordning 

Ett ärende om särskild förordnad vårdnadshavare utgår. Socialnämnden 
godkänner sedan dagordningen enligt protokollets innehållsförteckning ovan. 

Uldmg.sbcslyrkandc 
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Justerandes sign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-02 

SN § 113 Dokumenterade avvikelser tredje kvartalet, hälso-och 
sjukvård 

Dnr 2016-79 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Redogörelse for dokumenterade avvikelse inom den kommunala hälso- och 
sjukvården under det tredje kvartalet 2016. 

Beslutsunderlag 
Avvikelserapportering tredje kvartalet 2016, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Anna Ekstrand, 2016-1 0-04 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 248, 2016-10-19 

Utdmgsb<-'Siyrkandc 
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Socialnämnden 

Sammanträdesdatum : 
2016-11-02 

SN § 114 Sammanträdesdagar och tidplan 2017 

Dnr 2016-146 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämndens beslutar om sammanträdesdagar och tidplan enligt 
följande: 

Senaste dag för Beredning ARBETSUTSKOTT SOCIALNÄMND (SN) 
inlämnande kll3.30 (SNAU) 
av handlingar Kallelse Sammanträde Kallelse Sammanträde 

kl13.00 kl17.00 
2016-12-01 2016-12-02 2016-12-07 : 2016-12-14 2017-01-04 ;2017-01-11 

~ 

2017-01-11 2017-01-13 2017-01-18 :2017-01-25 2017-01-25 : 2017-02-01 
' ' 

2017-02-01 2017-02-03 2017-02-08 : 2016-02-15 2016-02-22 ; 2017-03-01 
l 

: 
2017-03-08 2017-03-10 2017-03-15 i 2017-03-22 2017-03-29 12017-04-05 

' ' ' 
2017-04-05 2017-04-07 2017-04-12 : 2017-04-19 2017-04-26 l 2017-05-03 

i 
' l 

2017-05-10 2017-05-12 2017-05-17 : 2017-05-24 2017-05-31 : 20 l 7-06-07 . . 
2017-05-31 2017-06-02 2017-06-07 :2017-06-14 - i Ingen SN i . 

! juli och aug 
l 

2017-08-11 2017-08-14 2017-08-16 : 2017-08-23 2017-08-30 : 20 l 7-09-06 

2017-09-06 2017-09-08 2017-09-13 : 2017-09-20 2017-09-27 : 2017-10-04 

2017-10-04 2017-10-06 2017-10-11 :2017-10-18 2017-10-25 : 20 l 7-11-0 l . 
2017-11-08 2017-11-10 2017-11-15 :2017-11-22 2017-11-29 :2017-12-06 . l . 
2017-11-29 2017-12-01 2017-12-06 : 2017-12-13 - i SN jan 2018 

' : . 
' 

OBS! Socialnämndens sammanträde 2017-12-06 börjar kl 16.00. 

Justerandes sign 

2. Socialnämnden beslutar att inte skicka e-post meddelande till 
ledamöter med information om att kallelse och handlingar finns 
tillgängliga att ladda ned. Tidplan med angivet datum for kallelse 
gäller. E-post meddelande skickas endast om kallelse är forsenad eller 
om det kompletteras med handlingar efter angivet datum i tidplanen. 

Utdragsbes tyrkunde 
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Justcrandcs . ign 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-02 

Sammanfattning 
Socialnämnden (SN) sammanträder tio gånger per kalenderår och 
socialnämndens arbetsutskott (SNAU) sammanträder elva gånger per 
kalenderår. Under juli och augusti sammanträder endast socialnämndens 
arbetsutskott. 

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Socialnämndens 
arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare. 

Kallelse och handlingar, även handlingar med sekretess, kommer under år 
2017 finnas att ladda ned digitalt fcir ledamöter och ersättare via länken 
Ciceron Assistent till de Ipads som arbetsgivaren tillhandahåller. Utbildning i 
Ciceron Assistent kommer att ske under slutet av år 2016. 

Fortsättningsvis kommer det inte att skickas e-post meddelande tillledamöter 
med information om att kallelse och handlingar finns tillgängliga att ladda 
ned. Tidplan med angivet datum fcir kallelse gäller. E-post meddelande skickas 
endast om kallelse är forsenad eller om det kompletteras med handlingar efter 
angivet datum i tidplan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 250, 2016-10-19 
Tjänsteskrivelse, fcirvaltningsekreterare Fredrika Hermansson, 2016-10-1 O 
Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun, Kommunfullmäktige, 
2015-05-25 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsfårvaltningen 
Socialnämndens och socialnämndens arbetsutskotts ledamöter och ersättare 
Socialchef 
Enhetschefer socialförvaltningen 
Biståndsbedömare socialfårvaltningen 
Socialsekreterare socialförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Socialnämn den 

Sam m anträdesdatum: 
2016-11-02 

SN § 115 Samverkansavtal för Kommungemensam 
alkoholhandläggning i Skaraborg (KAS) 

Dnr 2016-151 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialchef Sandra Peters i uppdrag att skriva 
under det nya samverkansavtalet 

Sammanfattning 
Avtalet är en förnyelse av det nuvarande samverkansavtalet från 2013-08-13 
som upphör 2016-12-31. 

De fårändringar som gjorts är en utökning av handläggningstjänsterna från 
1.75 till 2.0. Utökningen beror på en större arbetsbelastning än beräknat får att 
kunna uppnå de lagstadgade kraven och leverera en fullgod tjänst. 

Skara kommun kommer att ta över faktureringen, detta får att effektivisera 
arbetet. Skara kommun ansvarar för att en gång i halvåret redovisa ekonomisk 
avstämning gentemot varje enskild samarbetskommun. 

En ny fårdelningsnyckel får budgeten där 70 % baseras på invånarantal och 
30% baseras på antal serveringstillstånd till skillnad från tidigare fårdelning 
på 90 % l l O %. Detta får att mer realistiskt fårdela kostnaderna i samarbetet 
och kunna upprätthålla självkostnadsprincipen då fler serveringstillstånd 
genererar mer arbete och större intäkter. 

Öppnat upp får möjligheten att köpa in e-tjänst som möjliggör får den som 
söker att göra det direkt i e-tjänsten vilket ger större inblick i sitt eget ärende. 
De med stadigvarande tillstånd kan anmäla ändringar i sitt tillstånd via e
tjänsten mm. Samt en tillsynsapplikation får att minska pappershanteringen 
och effektivisera tillsynsarbetet 

Avtalet har upprättats i åtta likalydande exemplar till varje 
samverkanskommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tillståndshanläggare KAS Maria Nilsson, 2016-10-20 
Avtal Kommungemensam alkoholhandläggning i skaraborg "KAS" 
Budgetbilaga, 2016-10-20, Kommungemensam alkoholhandläggning i 
skaraborg 
Gamla avtalet, 2016-08-13, Kommungemensam alkoholhandläggning i 
skaraborg 
Jämfårelseversion, 2016-10-20, Kommungemensam alkoholhandläggning i 
skaraborg 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun 

Justerandes sign 

Beslutet ska sändas till 
Tillståndsenheten inom K.AS 
Diariet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-02 

Utdrag. b~styrkandc 
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Karlsborgs kommun 

SN § 116 

Dnr 3/2016 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-02 

Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sida 149 



Karlsborgs kommun 

SN § 117 

Dnr 72/2016 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-02 

Inkomna meddelanden delges ledamöterna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun 

SN § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-02 

Personalfrågor 

Socialchef Sandra Peters informerar om aktuella personalfrågor. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SN § 119 Information 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-02 

Integrationssamordnare Caroline Falkande informerar om: 

Tjänsten som integrationssamordnare 

Förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson informerar om: 

Riktlinjer för post- och ärendehantering 

Kostnadsfria halkskydd till äldre i Karlsborgs kommun 

Socialchef Sandra Peters informerar om: 

Julbord till personalen 

Verbamhet!i·controller Kristina Lundkvist informerar om: 

statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I oktober 
månad år 2016 beviljades 3 184 timmar vilket är högre än i september då 
2 901 timmar beviljades. Antal vårdtagare i oktober var 125 stycken. 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista oktober uppgick till cirka 184 000 kronor, vilket är under 
budget för perioden. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den 
sista oktober år 2016 stod fyra 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 31 tomma rumsdygn på särskilt 
boende somatik och 83 tomma rumsdygn på korttiden under oktober månad. 

Ekonomisk status för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 
Utfallet per den sista oktober 2016 visar på ett överskott på drygt 5 miljoner 
kronor. 

Utdragsbestyrkande 


