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Karlsborgs kommun 

SN§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 
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Godkännande av dagordning 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

Justerandes sign Utdmgsbestyrkande 
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Justerandes sign 

Social nä m n den 

Sammanträdesdatum: 
2017-01-11 

SN §4 stimulansmedel ökad bemanning i äldreomsorgen 2017 

Dnr 2016-148 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att stimulansmedlen under 2017 ska fördelas till 
äldreomsorgens verksamheter enligt beslutsunderlag. Medlen ska användas för 
att höja kvalitet, trygghet och bemanning i äldreomsorgen. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att fördela medel för en 
tillfällig satsning på en ökad bemanning samt att höja kvaliteten och 
tryggheten inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. Den ökade 
bemanningen kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den 
enskilde, men också ge större möjligheter för personalen att gemensamt 
utveckla verksamheten. 

Regeringen ämnar avsätta 2 miljarder kronor årligen under åren 2016-2018. 
Karlsborgs andel av bidraget uppgår till 0,001 %, vilket motsvarar ca 2 
miljoner kronor årligen mellan 2016-2018. 

Bidraget ska användas till personal som arbetar nära de äldre, tex 
vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter, men även arbetsledare på verksamhetsnivå (för Karlsborgs 
del tolkas detta som enhetschefer). Bidraget får inte användas till 
utbildningskostnader, administrationskostnader eller biståndshandläggare. 
Bidraget täcker kostnader för ökad bemanning om vi nyanställer, förlänger 
vikariat eller höjer sysselsättningsgraden för befintlig personal. 

Medlen ska årligen redovisas på fastställ mall. Efter 2018 avslutas satsningen 
och statsbidraget upphör. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 304, 2016-12-14 
Tjänsteskrivelse, Sandra P eters, 2016-02-05 
Fördelning stimulansmedel äldreomsorgen 2017, 2016-12-05, socialchef 
Sandra Peters 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschefer socialforvaltningen: 
Asa Gustavsson, Eva Olsson, Urban Johansson, Carina Larsson, Gunilla Petersson 

Utdragsbestyrkande 
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SN§5 Plan f"or internkontroll, specifika kontrollmoment SN 2017 

Dnr 2016-191 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att inte lägga till några extra kontrollpunkter för år 
2017 gällande socialnämnden i intemkontrollplanen. 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningens ekonomienhet har arbetat fram en plan fOr 
uppföljning av internkontroll samt uppföljningsmall som omfattar 
gemensamma avstämningsmoment för samtliga nämnder och styrelser. Planen 
gäller åren 2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesklivelse, socialchef Sandra P eters, 2016-12-29 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 305, 2016-12-14 
Plan för internkontroll 2015-2018, bilaga 17 KF§ 13, 2015-02-23 

Beslu tet ska sändas till 
Socialchefen 
Con'Lroller socialförvaltningen 



Karlsborgs kommun 

SN§6 

Dm 3/2016 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2017-01 -11 

Delegationsbeslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 

l\1sternndes sign Utdrngsbcstyrkandc 
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Karlsborgs kommun 

SN §7 Meddelanden 

Dnr 72/2016 

Inga meddelanden att delge. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum: 
2017-01-11 

Utdragsbestyrkande 
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Karlsborgs kommun 

SN §8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammant.rädesdatum: 
2017-01-11 

Personalfrågor 

Socialchef Sandra Peters informerar om aktuella personalfrågor. 

Jusccmndcs sign Utdmgsbcscyrkandc 
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Justerandes sign 

SN§9 Information 

Socialnämnden 

Sam m anträdesdatum: 
2017-01-11 

Verksamhetscontroller Kristina Lundkvist informerar om: 

statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I december 
månad år 2016 beviljades 3 196 timmar vilket är något högre än i nov då 2 911 
timmar beviljades. Antal vårdtagare i dec var 123 stycken. 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista december uppgick till cirka 273 000 kronor, vilket är 
under budget för perioden. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den 
sista december år 2016 stod två personer i kö till särskilt boende, 
demensenheten och en person till särskilt boende, somatikenheten. Det var 
ingen kö till korttiden. Däremot har det varit två tomma rumsdygn på särskilt 
boende somatik och 127 tomma rumsdygn på korttiden under december 
månad. 

Ekonomisk status för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 
Utfallet per den sista december 2016 redovisas i bokslutet. 

Utdragsbestyrkande 


