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Ledamöter 

Leif Andersson (S), Ordförande 
Britt Blom (M), 1 :e vice ordförande 
Per-Olof Andersson (C), 2:e vice ordförande 
Elise-Marie Samuelsson (S) 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr 2017-000001 

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 
Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare. 
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Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Socialnämnden 

JustcmnJes lgnoLUr 

§ 104 Dnr 2017-000002 

V al av protokolljusterare samt dag för justering 

S o cia/nämndens beslut 
Socialnämndens arbetsutskott väljer Sture Carlsson (L) till justerare, justeringsdag 
2017-10-10. 
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Socialnämnden 

§ 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr 2017-000003 

Godkännande av dagordning 

S odalnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen. 
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KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

§ 106 Dnr 2017-000134 

Rapport Lex Sarah, IFO 

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

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen ftnns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 213 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1 och 2 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen 

l ~ 
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KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Socialnämnden 

Ju:acmndc.s sit,'Tltltur 

L f) 

§ 107 Dnr 2017-000118 

Rapport Lex Sarah IFO 

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

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen ftnns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 223 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1 och 2 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef individ- och familjeomsorgen 
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Samman trädesUatum 

2017-10-04 

Socialnämnden 
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§ 108 Dnr 2017-000121 

Rapport Lex Sarah IFO 

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

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen fillns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 222 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del l och 2 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef individ- och familjeomsorgen 

l ~ l 
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KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

§ 109 Dnr 2017-000122 

Rapport Lex Sarah IFO 

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

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen ftnns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 221 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1 och 2 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen 
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KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Socialnämnden 

§ 110 Dnr 2017-000123 

Rapport Lex Sarah IFO 

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

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen finns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 220 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1 och 2 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef individ- och familjeomsorgen 
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KOMMUN SAMMANTRÅDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Socialnämnden 

Justcmtidc..."' ~ignr1.1ur 

§ 111 Dnr 2017-000142 

Rapport Lex Sarah, IFO 

S odalnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder i ärendet är tillräckliga. 

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen flnns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 219 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1 och 2 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Socialnämnden 

Jus rom 11 J~.Signatur 

§ 112 Dnr 2017-000141 

Rapport Lex Sarah, IFO 

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

S ammatifattning av ärendet 
Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden avseende individ- och 
familjeomsorgen, har mottagits av enhetschef och är överlämnad socialchef. 

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen finns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 218 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1 och 2 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen 
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KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

§ 113 Dnr 2017-000140 

Rapport Lex Sarah, IFO 

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

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen ftnns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 217 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1 och 2 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef individ- och familjeomsorgen 

Sida 
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KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Socialnämnden 

Ju<<tmmiCl' $igno1ur 

§ 114 Dnr 2017-000137 

Rapport Lex Sarah, IFO 

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

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen ftnns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 216 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1 och 2 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Socialnämnden 

§ 115 Dnr 2017-000136 

Rapport Lex Sarah, IFO 

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

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen ftnns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 215 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1 och 2 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef individ- och familjeomsorgen 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

§ 116 Dnr 2017-000135 

Rapport Lex Sarah, IFO 

S odalnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder i ärendet är tillräckliga. 

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått i att efter anmälan inkommit har inte utredningen 
slutförts i tid, brister i rättssäkerhet. 

Då barnets- skydds och vårdbehov inte utretts efter anmälan är barnets situation inte klarlagd. 
Behov av eventuella insatser är inte utredda. 

Enligt utredningen ftnns risk för missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 214 

Utredning, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1 och 2 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Socialnämnden 

Justerandes signatur 

§ 117 D nr 2017-000145 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av 

socialnämndens reglemente. 

2. Socialnämndens föreslår kommunfullmäktig att reglementet ska gälla från och med 
2018-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2017 trädde lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. När 
lagen trädde ikraft inträder en skyldighet för Karlsborgs kommun att ansvara för den 
omedelbara tillsynen av att lagen efterföljs. Enligt gällande reglemente för socialnämnden, 
ansvarar nämnden bland annat för kommunens skyldigheter enligt to bakslagen. Många 
bestämmelser som ska gälla för e-cigaretter har i sina motsvarigheter i tobakslagstiftningen. 

Därför är det lämpligt att socialnämnden får ansvara även för kommunens skyldigheter enligt 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Reglementet för socialnämnden samt 
delegationsordning föreslås revideras. 

Kommunen får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare. För att kunna ta ut avgift för tillsynen, måste 
beslut om det fattas av kommunfullmäktige. 

Uttag av avgift i samband med tillsyn av försäljning av e-cigaretter beslutas av 
kommunfullmäktige i samband med övriga uppdateringar av avgifter då nya taxor för tillstånd 
och tillsyn av alkoholförsäljning mm beslutas. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente, 2017-09-13 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-09-20 § 224 

Tjänsteskrivelse, 2017-09-13, socialchef Sandra Peters 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

l ~ l 
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Socialnämnden 

§ 118 

Delegationsbeslut 
Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

D nr 201 7-000004 



KARLS80RGS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 119 

Meddelanden 
Inkomna meddelanden delges ledamöterna. 
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Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr 2017-000005 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 120 

Personalfrågor 
Information om aktuella personalfrågor. 
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Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr 201 7-000006 



KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

§ 121 Dnr 2017-000007 

Information 
Sara Hedberg, barorättssamordnare informerar om: 

• BarnrättSamordnares roll och plan för arbete/utbildning gällande barnkonventionen 

Sandra Peters, socialchef informerar om: 

• Arbetsrniljöinspektion, Haganäset 

• Avvikelserapport IFO 

Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare informerar om: 

• Reseersättning för medpassagerare 

Martina En bom, controUer informerar om: 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista september uppgick till cirka 244 000 kronor, vilket är under budget för 
perioden. 

Statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I september månad år 2017 
beviljades 2 965 timmar vilket är något lägre än i augusti då 3034 timmar beviljades. Antal 
vårdtagare i september var 124 stycken. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista september år 
2017 stod en person i kö till särskilt boende, demensenheten. Det var fyre personer i kö till 
särskilt boende, somatik och inte någon kö till korttiden. Däremot har det varit 31 tomma 
rumsdygn på särskilt boende somatik och 96 tomma rumsdygn på korttiden under september 
månad. 

Ekonomisk status för integration 
Utfallet per den sista september 2017 visar på ett överskott på drygt 7,9 miljoner kronor. 
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