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Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Socialnämnden 

l'bt · och tid Sessionssalen kommunhuset Karlsborg, onsdagen den 1 februari 2017 kl 17:00 

Ledamöter 

Leif .-\ndersson (S), Ordförande 
Britt Blom Q\'1), 1:e vice ordförande 

Siv Ericsson (S) 
Eva Birath (C) 
Sture Carlsson (L) 
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Per-Olof Andersson (C), 2:e vice ordförande 
Elise-Marie Samuelsson (S) Diana Goldhammer (SD) 

Ej ~änstgörande 

Övriga närvarande 

Jw•tcntrc 

u$l~n11gcns plats och tid 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Instans 

~nmmnm•iidc.<dnlum 

D:u wn då anslaget sätts upp 

l ;örvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerantles SIJ.:,rn atul 

RogerJohansson (S) 

F:rsättare 

Lennart Bergman (S) 
Robin Lind (SD) 

Sandra Peters, socialchef 
Kristina Lundkvist, controller 
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare 
Jessica Havsmon, medicinskt ansvarig sjuksköterska,§§ 10-13 

Diana Goldhammer (SD) 

Socialförvaltningen, kommunhuset, 2017-02-15 

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

Socialnämnden 

2017-02-01 

2017-02-15 Datum då anslaget tas ned 

Socialförvaltningen, Kommunhuset 

m~h_-uvL 
Fredrika l lermansson 

Paragrafer §§ 10-26 

2017-03-09 
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Socialnämnden 
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Socialnämnden 

§ 10 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Dnr 2017-000002 

V al av protokolljusterare samt dag för justering 

!P G. 

S odalnämndens beslut 
Socialnämndens väljer Diana Goldhammer (SD) som protokoll justerare, justeringsdag 
2017-02-15. 
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Socialnämnden 

§ 11 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Dnr 2017-000003 

Godkännande av dagordning 

S o cia/nämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen. 

Ju~tt"rnm.IL Slt,Tflatur 

!J. r;. 
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Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Socialnämnden 

lu .. l\'f'illldc.'1o "'~ni\1\l r 

§ 12 Dnr 2017-000018 

Dokumenterade avvikelser fJärde kvartalet 2016, 
hälso- och sjukvård 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Jessica Havsmon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redogör för dokumenterade avvikelser 
inom den kommunala hälso- och sjukvården under det fjärde kvartalet 2016. 

Beslutsunderlag 
Avvikelserapportering fjärde kvartalet 2016, Jessica Havsmon, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, 2017-01-23 

.@.(9 · l LA 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

§ 13 Dnr 2017-000020 

I<valitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016 

S ocialnå"mndens beslut 
Socialnämnden godkänner patientsäkerhets berättelsen. 

Sammanfattning av årendet 
Jessica Havsmon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Sandra Peters, socialchef, informerar 
om kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse för 2016. 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år senast den 1 mars upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Enligt SOSFS 2011:9 bör vårdgivaren sammanställa en 
kvalitetsberättelse som sammanfattar årets kvalitetsarbete. En samlad kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse kan göras så länge det går att utläsa de uppgifter som anges i PSL och 
i SOSFS 2011 :9. 

Skillnaden mellan det lagstadgade kravet på en patientsäkerhetsberättelse och det allmänna rådet 
om en kvalitetsberättelse ligger i berättelsens omfattning. Patientsäkerhet handlar om skydd mot 
vårdskada. Kvalitetsbegreppet kan innefatta mer än enbart arbetet med patientsäkerhet. 

Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller samtliga mål och krav enligt gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter samt andra beslut om mål och krav. 

Arbetet med kvalitet, inklusive patientsäkerhet, ska bedrivas på ett systematiskt sätt med syfte 
att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Kvalitet- och patientsäkerhets berättelse, Jessica Havsmon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
2017-01 -24 

1Lr1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Socialnämnden 

.0.0. 

§ 14 Dnr 2017-000019 

Sammanställning och analys klagomål och 
synpunkter 2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner 2016 års sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska en sammanfattning av inkomna klagomål och synpunkter redovisas till nämnden. 
En kortfattad beskrivning av klagomålen samt vilka åtgärder som vidtagits ska ingå i 
sammanfattningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sandra P eters, socialchef, 2017-01-02 

Sammanställning klagomål och synpunkter 2016, Sandra P eters, socialchef, 2017-01-20 

Beslutet ska sändas till 

Enhetschefer socialförvaltningen 
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Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Socialnämnden 

Ju~tl:ranJcs si_hrnatw 

§ 15 Dnr 2016-000200 

Missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållanden Lex Sarah, hemvården 

S odalnämndens beslut 
1. Socialnämnden uppdrar till enhetschefen för hemvården att kontakta taxibolaget för 

att reda ut missförståndet. 

2. Socialnämnden beslutar att övriga vidtagna åtgärder i ärendet är tillräckliga. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden avseende hemvården, har 
mottagits av enhetschef och är överlämnad socialchef. 

Brukare har, i december 2016, åkt taxi utan ledsagare och blivit avsläppt på fel plats. 

Efter liknande händelse sommaren 2015 bestämdes det att brukaren inte ska åka ensam i taxi 
utan att ledsagare ska följa med i taxi. Varken händelsen år 2015 eller att det bestämdes att inte 
brukaren ska åka ensam i taxi har blivit inskrivet i genomförandeplan och är därför inte känt för 
all personal. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchef. Utredaren bedömer av det ftnns en 
påtaglig risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Rapport om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden, Lex Sarah, 2016-12-30 

Utredning enligt Lex Sarah, Sandra P eters, socialchef, 2017-01-12 

Beslutet ska sändas till 
Enhetschef hemvården 

I Lfl 
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Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Socialnämnden 

(j). 0 ' 

§ 16 D nr 2017-000011 

Missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållanden Lex Sarah, integration 

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

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden avseende 
integrationsenheten, har mottagits av enhetschef och är överlämnad socialchef. 

Personal har lämnat uppgifter om en boende till en obehörig som inte har rätt att veta var den 
boende tillbringar sin fritid, brott mot sekretesslagen. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchef. Utredaren bedömer av det ftnns 
missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Rapport om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden, Lex Sarah, 2017-01-12 

Utredning enligt Lex Sarah, socialchefSandra Peters, 2017-01-18 

ILA 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Socialnämnden 

Justerandes signatur 

0. G. 

§ 20 Dnr 2016-000080 

Bokslut 2016 

S ocialnå'mndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen om bokslut 2016. 

Bilaga 1, Bokslut 2016 socialnämnden 

Sammanfattning av å'rendet 
Det ekonomiska resultatet för 2016 blev cirka+ 1 miljon kronor. 

Insatser enligt LSS har gjort ett underskott på 5,4 mnkr på grund av placering av barn i 
familjehem, köpt plats av korttidstillsyn, korttidsvistelse och utökning av assistans ärenden som 
inte fanns i budget. 

Insatser enligt LASS har också gjort underskott på ca 2,3 mnkr. 

Haft brukare som behandlats på korttid med LASS-personal dygnet runt t o m Nov. Inga 
intäkter för detta från försäkringskassan. 

Hemvården har gett positivt resultat med 3,1 mnkr då beviljade timmar varit betydligt lägre än 
budget. 

Individ och familjeomsorg plus 2,1 mnkr då det varit färre placeringar på HVB och att vi har 
kunnat återsöka medel för kostnader vi haft för kvinnojour och familjehem från 
Migrationsverket. Kostnaderna för försörjningsstöd har också varit lägre p.g.a. färre klienter 
och ger ett plus på 0,9 mnkr 

Integration plus 5,5 mnkr då våra egna HVB och lägenheter varit billigare än intäkten från 
rviigrationsverket. Eftersläpande intäkter från ?IIigrationsverket avseende 2015 har varit högre 
än vi räknat med. Detta samt upplösning av buffert från tidigare år med 0,7 mnkr har gett ett 
större överskott än tidigare prognos visat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Kristina Lundkvist, conroller, 2017-01 -30 

Beslutet ska så'ndas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Sido 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samman trädesdatum 

2017-02-01 

Socialnämnden 

J.G. 

§ 21 Dnr 2017-000017 

Verksamhetsberättelse 2016 

S ocialnå'mndens beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2016. 

Bilaga 2, Verksamhetsberättelse 2016 Socialnämnden 

Sammanfattning av å'rendet 
Årsredovisningen sammanfattar årets ekonomiska resultat samt följer upp de mål som 
socialnämnden beslutat om. Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott på ca 1 miljon 
kronor för förvaltningen totalt. Stora variationer finns mellan verksamheterna. Årets 
verksamhet redovisas i korthet och styrkortet med nämndens mål följs upp. Måluppfyllelsen nås 
ej på medborgarperspektivet samt bara delvis på medarbetarperspektivet. Däremot nås alla mål 
på perspektiven samhällsutveckling och ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sandra Peters, socialchef, 2017-01-30 

Beslutet ska så'ndas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Socialnämnden 

OJ. 0 . 

§ 22 Dnr 2017-000016 

Internkontroll 2016 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen 2016. 

Bilaga 3, Upp.fo!Jningsrapport internkontrollplan 2016 socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har i enlighet med tidplanen inkommit med interkontrollrapporter. 
Granskningen visade mindre brister. Förbättringsområdena ligger främst inom området att 
uppdatera och förtydliga delegationsordningen och andra styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sandra P eters, socialchef, 2017-01-20 

Beslutet ska sändas till 

Kommunledningsförvaltningen 

lm 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 23 

Delegation s beslut 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Dnr 2017-000004 

Delegationsbesluten för januari 2017 delges på socialnämndens sammanträde i mars. 

Ju:o;tcfurtda •" s1gnatur 

D.0. 
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Socialnämnden 

§ 24 

Meddelanden 
Inge meddelanden att delge. 

fJ. G. 
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Samman trädesdatum 

2017-02-01 

Dnr 2017-000005 
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Socialnämnden 

§ 25 

P ersanalfrågor 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Dnr 2017-000006 

Sandra Peters, socialchef, informerar om aktuella personalärenden. 

l ~,q l 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-02-01 

Socialnämnden 

jLU.I~hmJt~ 'IJ:,11UUUf 

§ 26 

Information 
Sandra P eters, socialchej; genomfiir: 

studiebesök individ- och familjeomsorgen 
Kungsgatan 11, Karlsborg, kl17.00-17.45 

Dnr 2017-000007 

Fredrika Hermansson,.fo·rvaltningsekreterare, informerar om: 

Ciceron Assistent - distribution av elektroniska handlingar till politiker 

Sandra P eters, socialchef, informerar om: 

Office 365 - nytt system för e-post 

Kristina Iindkvist, controller, informerar om: 

Statistik över antalet beviljade timmar i hemvården 
Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I jan månad år 2017 
beviljades 3 160 timmar vilket är något lägre än i december då 3 196 timmar beviljades. Antal 
vårdtagare i januari var 120 stycken. 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista januari 2017 redovisas på nämnden i mars. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista januari år 2017 
stod två 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 20 tomma rumsdygn på 
särskilt boende somatik och 112 tomma rumsdygn på korttiden under januari månad. 

Ekonomisk status för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 
Utfallet per den sista januari 2017 visar på ett överskott på knappt 0,7 miljoner kronor. 
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