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J,cdamötcr 

Leif Andersson (S), Ordförande 
Britt Blom (l\.I), l:e vice ordförande 
Per-Olof Andersson (C), 2:e vice ordförande 
Elise-Marie Samuelsson (S) 
Roger Johansson (S) 

Ersättare 

Lennart Bergman (S) 
Robin Lind (SD) 

Sandra Peters, socialchef 
Kristina Lundkvist, controller 
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare 

Eva Birath (C) 

Socialförvaltningen, kommunhuset, 2017-03-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-03-01 

Dnr 2017-000001 

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-03-01 

Dnr 2017-000002 

V al av protokolljusterare samt dag för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Eva Birath (C) som protokolljusterare, justeringsdag 2017-03-09. 

Justernndcs signatur 
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Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Ett extra ärende tillkommer, delegationsbeslut. Socialnämnden godkänner sedan dagordningen. 
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§ 31 Dnr 2017-000026 

Motion angående gode män 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar, daterat 2017-02-26, angående 
Sverigedemokraternas motion angående godmansverksamheten i Karlsborgs kommun. 

Notering 

Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot texten i sista stycket i förvaltningens svar, 
daterat 2017-02-26. 
I sista stycket anges; "Socialnämnden är mycket måna om att hålla en god kontakt och relation 
med gode männen. Det skulle då vara olämpligt för socialnämnden att göra någon granskning 
av deras arbete. Socialnämnden vill påpeka att det är överförmyndarens ansvar att utöva tillsyn 
och polisanmäla om han anser att det förekommit oegentligheter." 

S ammaefattning av ärendet 
Under 2016 rapporterades i SVT om att det förekom omfattande förskingring och stöld inom 
verksamheten för gode män. Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunen som en 
proaktiv åtgärd utreder statusen för godmansverksamheten i Karlsborgs kommun. 

Socialchefen anser att det är överförmyndaren som ska leva upp till sitt ansvar om tillsyn och 
polisanmäla om det förekommer oegentligheter. 

Beslutsunderlag 
Svar på Sverigedemokraternas motion angående godmansverksamhet, socialchef Sandra Peters, 
2017-01 -26 

Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra Peters, 2017-01-26 

Protokoll KSAU § 135, 2016-08-30 

Beslutet ska sändas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 32 Dnr 2017-000023 

Motion angående fritidsledare till äldreboende 

S ocialnåmndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens svar, daterat 2017-01-26, angående 
Sverigedemokraternas motion angående fritidsledare till äldreboende. 

Sammanfattning av drendet 
Sverigedemokraterna poängterar i sin motion vikten av att de personer som bor på äldreboende 
får en meningsfull vardag och att de ska känna välbefinnande. Sverigedemokraternas förslag är 
att anställa en person, som på deltid kan fungera "fritidsledare" på äldreboendet. 

Beslutsunderlag 
Svar på Sverigedemokraternas motion angående fritidsledare till äldreboende, socialchef Sandra 
Peters, 2017-01-26 

Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra Peters, 201 7-01-26 

Protokoll KSAU § 11, 2017-01-10 

Beslutet ska sdndas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 33 

Meddelanden 

S ocialnå'mndens beslut 
Inkomna meddelanden delges ledamöterna. 
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Personalfrågor 

S ociainämndens beslut 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Samman trädesdatum 
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Sandra Peters, socialchef, informerar om aktuella personalfrågor. 
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§ 35 Dnr 2017-000007 

Information 

Fredrika Hennansson, förvaltningsekreterare, infonnerar om: 

• Ciceron handläggarstöd, uppföljning 

• Office 365 - nytt system för e-post, uppföljning 

• Ny blankett, förrättningslista 

Kristina Lundkvist, controUer, infonnerar om: 

Statistik över antal beviljade timmar i hemvården 

Statistik för februari månad redovisas i mars. 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 

Utfallet per den sista februari uppgick till cirka 267 000 kronor, vilket är under budget för 
perioden. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 

,\ktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista februari år 
2017 stod två personer i kö till särskilt boende, demensenheten. Det var en person i kö till 
särskilt boende, somatik och inte heller någon kö till korttiden. Däremot har det varit 54 tomma 
rumsdygn på särskilt boende somatik och 145 tomma rumsdygn på korttiden under februari 
månad. 

Ekonomisk status för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 

Utfallet per den sista feb 2017 visar på ett överskott på drygt 1 miljon kronor. 
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§ 36 

Delegations be slut 

Socialnämndens beslut 
Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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