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Pörv:u:in&l-1Jiats för protokollet 

Undersk.dfc 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Sessionssalen kommunhuset Karlsborg, onsdagen den 1 november 2017 kl17:00 

Ledamöter 

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

Ersättare 

Lennart Bergman (S) 

Sandra Peters, socialchef 
Martina Enbom, controller 
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare 
Magnus Jansson, socialsekreterare § 125 

Diana Goldhammer (SD) 

Kommunhuset, direktjustering 

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

Socialnämnden 

2017-11-01 

2017-11-01 Datum då anslaget tas ned 

Kommunhuset, socialförvaltningen 

F redrika Hermansson 

Siv Ericsson (S) 
Eva Birath (C) 
Sture Carlsson (L) 
Diana Goldhammer (SD) 
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2017-11-23 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Dnr 2017-000001 

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 
Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare. 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 123 Dnr 2017-000002 

V al av protokolljusterare samt dag för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens arbetsutskott väljer Diana Goldhammer (SD) till justerare, justeringsdag 
2017-11-07. 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Dnr 2017-000003 

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen. 
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KARlSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 126 Dnr 2017-000064 

Dokumenterade avvikelser kommunal hälso- och 
sjukvård tredje kvartalet 2017 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Redogörelse för dokumenterade avvikelser inom den kommunala hälso- och sjukvården under 
det tredje kvartalet 2017. 

Beslutsunderlag 
Avvikelserapportering tredje kvartalet 2017, 2017-10-19, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
J essica Havsmon 

Beslutet ska skickas till: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 127 Dnr 2017-000148 

Avtal TIS 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner avtalet med Lidköpings kommun gällande tillstånd och 

tillsyn av alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel som börjar gälla 
2018-01-01. 

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att underteckna avtalet och skicka avtalet 
till TIS, Lidköpings kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samarbete gällande alkoholhandläggning (KAS med Skara som värdkommun) 
upphör vid årsskiftet. De kommuner som nu ingår i Skaras kommun kommer efter årsskiftet 
ingår i Lidköpings kommuns samarbete (TIS). Lidköping tecknar individuella avtal med varje 
samarbetskommun. Kostnaden för samarbetet uppgår till 205 000 kr för år 2018 Gämfört med 
143 000 kr för 2017 i KAS). Kostnadsökningen ska bäras av de avgifter som tillstånd och tillsyn 
inbringar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-10-18 § 24 7 

Förslag avtal gällande köp av tjänster, 2017-10-11, Anders Svensson områdeschef, TIS, 
Lidköpings kommun 

Beslutet ska skickas till.· 
Områdeschef Anders Svensson TIS, Lidköpings kommun, anders.svensson@lidkoping.se 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 128 Dnr 2017-000157 

Riktlinje för alkoholservering, TIS 

S ocialndmndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen riktlinje för alkoholservering. 

Bilaga 10, Riktlinje för alkoholservering 

2. Socialnämnden beslutar att riktlinje ska gälla från och med 2018-01-01. 

3. Socialnämnden beslutar att nu gällande riktlinje för serveringstillstånd, beslut 
socialnämnden 2013-12-04 § 177, upphör att gälla 2017-12-31. 

Sammanfattning av årendet 
Nuvarande samarbete gällande alkoholhandläggning (KAS med Skara som värdkommun) 
upphör vid årsskiftet. De kommuner som nu ingår i Skaras kommun kommer efter årsskiftet 
ingår i Lidköpings kommuns samarbete (TIS). Riktlinjen för alkoholservering bör vara 
gemensamma för hela samarbetsområdet 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-10-18 § 248 

Förslag riktlinje för alkoholservering, 2017-11-05 

Socialnämndens protokoll 2013-12-04 § 177, Riktlinjer för serveringstillstånd 

Beslutet ska skickas till 

Områdeschef Anders Svensson, TIS, Lidköpings kommun, anders.svensson@lidkoping.se 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Socialnämnden 

§ 129 Dnr 2017-000160 

Tillsynsplan 2018 - 2020 TIS 

S odalnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan 2018-2020 för serveringstillstånd, 

detaljhandel med folköl, försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och receptfria 
läkemedel. 
Bilaga 11, Tillsynsplan 2018-2020 TIS 

2. Socialnämnden beslutar att tillsynsplan ska gälla från och med 2018-01-01 till och med 
2020-12-31. 

3. Socialnämnden beslutar att nu gällande tillsynsplan upphör att gälla från och med 
2017-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samarbete gällande alkoholhandläggning (KAS med Skara som värdkommun) 
upphör vid årsskiftet. De kommuner som nu ingår i Skaras kommun kommer efter årsskiftet 
ingår i Lidköpings kommuns samarbete (TIS). Tillsynsplanen för serveringstillstånd, 
detaljhandel med folköl, försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och receptfria läkemedel bör 
vara gemensamma för hela samarbetsområdet. 

Kommunen ska enligt alkohollagen, 9 kap 2 § bedriva tillsyn över den som har rätt att servera 
alkohol. Kommunen och polismyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av de bestämmelser 
som gäller för servering av alkoholdrycker. Tillsynen omfattar förebyggande, inre, yttre samt 
samordnad tillsyn. 

Varje objekt ska ha ett tillsynstillnille per år. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten bör få 
tillsyn vid varje ansökningstillfälle. 

Kommunen och polisen har tillsyn över detaljhandel med folköl. 

Anmälan görs till kommunen. Alla som har anmält försäljning eller servering av folköl får ett 
tillsyns besök per år. 

Kommunen och polisen har tillsyn över försäljning av tobaksvaror. Tillsyn av tobak sker enligt 
tobakslagen 19 §. Anmälan om tobaksförsäljning görs till kommunen och tillsyn sker minst en 
gång per år. 

Kommunen och polisen har tillsyn av e-cigaretter. Tillsyn av e-cigaretter sker enligt lagen om 
handel av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 26 §.Anmälan om handel av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare görs till kommunen och tillsyn sker minst en 
gång per år. 

Kommunen ansvarar även för kontroll av receptfria läkemedel. Anmälan och registrering görs 
hos Läkemedelsverket Kontroll görs minst en gång per år. 

Förebyggande tillsyn menas det som kommunen gör genom informations- och 
utbildningsinsatser såsom utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med 
branschen, nätverksmöten mellan myndigheten och branschen. Kommunen arbetar genom 
detta för att sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på 
servering/ försäljningsstället. 

Justernodes s1gnatur 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter såsom 
polismyndighet, räddningstjänst, skatteverket och kronofogden arbetar med att granska att den 
som har serveringstillstånd fortfarande lever upp till alkohollagens krav på personlig och 
ekonomisk lämplighet. Den inre tillsynen bedrivs genom skrivbordsarbete och genom remisser 
och underrättelser mellan berörda myndigheter. 

Yttre tillsyn är då kommunen besöker servering/ försäljningsstället under pågående 
verksamhet, framförallt kvällar och nätter och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet 
med lagen. Detta kan även ske genom samordnad tillsyn, det vill säga att kommunen 
tillsammans med olika berörda myndigheter såsom polismyndigheten, skatteverket och 
räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn på serveringsstället. Resultatet av den yttre tillsynen 
kan leda till att tillsynsärenden inleds och att förnyade remisser skickas till berörda myndigheter 
samt till förslag på beslut om sanktionsåtgärder. Att olika myndigheter samarbetar i sin tillsyn är 
nödvändigt och avgörande för att skapa en trygg restaurangmiljö. Samordnade krogkontroller 
förbättrar det förebyggande arbetet och ökar stödet till restaurangerna. 

Samarbetet mellan olika myndigheter förenklar tillsynsbesöken på krogarna. Samordnad tillsyn 
är kraftfull och effektiv. 

Gemensam tillsyn sker på de försäljningsställen som har flera tillsynsobjekt. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-10-18 § 249 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-05, socialchef Sandra Peters 

Förslag tillsynsplan 2018-2020, 2017-10-05 

Beslutet ska skickas till 
Områdeschef Anders Svensson, TIS, Lidköpings kommun, anders.svensson@lidkoping.se 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 130 Dnr 2017-000159 

Taxa ansöknings- och tillståndsavgifter, TIS 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag på taxa för 

ansöknings- och tillsynsavgifter inom ramen för TIS. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att taxa för ansöknings- och 
tillsynsavgifter ska gälla från och med 2018-01-01. 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att nu gällande taxor, taxa för 
serveringstillstånd KF 2014-02-25 § 9 och taxa för tobak, folköl och receptfria 
läkemedel KF 2016-03-29 § 77, upphör att gälla 2017-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samarbete gällande alkoholhandläggning (KAS med Skara som värdkommun) 
upphör vid årsskiftet. De kommuner som nu ingår i Skaras kommun kommer efter årsskiftet 
ingår i Lidköpings kommuns samarbete (TIS). De avgifter för ansökning och tillsyn som 
kommunen kan fakturera bör vara lika i hela samarbetsområdet. De nya avgifterna innebär en 
viss höjning jämfört med nuvarande taxor. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-10-18 § 250 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-11, socialchef Sandra Peters 

Förslag ansöknings- och tillsyns avgifter, 2017-10-11 

Protokoll med bilaga, kommunfullmäktige 2014-02-25 § 9 taxa serveringstillstånd 

Protokoll med bilaga, kommunfullmäktige, 2016-03-29 § 77, taxa tobak, folköl och receptfria 
läkemedel 

Beslutet ska skickas till 

Områdeschef Anders Svensson, TIS, Lidköpings kommun, anders.svensson@lidkoping.se 

Sida 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

)""'m"''/J; l 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 131 Dnr 2017-000158 

Reviderad delegationsordning 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner föreslagna förändringar i delegationsordning i samband 

med ny samarbetskommun gällande serveringstillstånd, detaljhandel med folköl, 
försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel. 

2. Socialnämnden godkänner övriga föreslagna revideringar i delegationsordningen. 

3. Socialnämnden beslutar att delegationsordningen ska gälla från och med 2018-01-01. 

Bilaga 12, Socialnämndens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Ny samarbetskommun - TIS 

Nuvarande samarbete gällande alkoholhandläggning (KAS med Skara som värdkommun) 
upphör vid årsskiftet. De kommuner som nu ingår i Skaras kommun kommer efter årsskiftet 
ingår i Lidköpings kommuns samarbete, Tillståndsenheten i samverkan (TIS). Delegationen för 
serveringstillstånd, detaljhandel med folköl, försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och 
receptfria läkemedel bör vara gemensamma för hela samarbetsområdet. Vad gäller e-cigaretter 
finns ingen delegation. 

Övriga revideringar 

Övriga revideringar innebär att nedanstående punkter i delegationsordning beslutat på 

SN 2016-03-02 § 30, bilaga 3, är ändrade: 

Vård enligt L VU 

Enligt praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen tas delegation bort gällande: 

4.15 beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller vårdnadshavaren. 

4.16 Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort 

Länsrätt ändras till Förvaltningsrätt 

Länsrättema ersattes 15 februari 2010 av förvaltningsrätter. Revidering görs på det ställen som 
Länsrätt( en) förekommer i delegationsordningen, det gäller punkterna: 

1.7, 1.8, 3.7, 3.10, 3.11, 3.44, 4.4, 4.20 

Övriga revideringar är redaktionella (stavfel, formateringar mm). 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-10-18 § 251 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-1 O, socialchef Sandra Peters 

Förslag delegationsordning socialnämnden Karlsborgs kommun, 2017-10-10 

Socialnämndens delegationsordning bilaga 3, socialnämnden 2017-03-02 § 30 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschefer socialförvaltningen 

Områdeschef .Anders Svensson, TIS, Lidköpings kommun, anders.svensson@lidkoping.se 

Sida 

15(28) 



KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 132 Dnr 2017-000169 

Ensamkommande barn och unga, budget och 
verksamhet 

S ocia!nämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att upphäva tidigare inriktnings beslut, socialnämnden 

2017-04-05 § 41, punkt 2, gällande att låta den som är beviljad vård efter 18 år enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och fått ett avvisningsbeslut av lVIigrationsverket ges möjlighet 
att bo kvar i nuvarande placeringsorm fram till dess att beslutet vunnit laga kraft. 

2. Socialnämnden godkänner förslag på åtgärder för anpassning av budget och 
verksamhet samt ger enhetschef integrationsenheten i uppdrag att skriftligen 
konsekvensbeskriva och förbereda verkställandet av föreslagna åtgärder. 
Konsekvensbeskrivning av åtgärderna ska redovisas på socialnämndens sammanträde 
2017-12-06. 

3. Socialnämnden ger enhetschef integrationsenheten i uppdrag att skriftligen ta fram 
tidsplan för anpassning av verksamheten för ensamkommande barn och unga. 
Tidsplanen ska redovisas på socialnämndens sammanträde 2017-12-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Inriktningsbeslutet 2017-04-05 § 41, punkt 1 innebär att de ungdomar som av lVIigrationsverket 
blir åldersupphöjda över 18 år samt får avslag på sin asylansökan får möjlighet att bo kvar i 
nuvarande placeringsform fram till dess att beslutet vunnit laga kraft. 

Inriktningsbeslutet 2017-04-05 § 41, punkt 2 innebär att socialnämnden ska kunna bevilja vård 
efter 18 år enligt SoL till de som fått avvisningsbeslut av lVIigrationsverket. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har förtydligat kommunens möjligheter att ge bistånd 
till ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år. Enligt SKL får kommunen inte ge 
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, för sådana förmåner som kan ges enligt lagen av mottagande av 
asylsökande (LMA 1 § andra stycket) om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Däremot 
kan kommunen på frivillig basis ge bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL om det ftnns skäl för det. Detta 
innebär att ansvaret för asylsökande över 18 år lämnas över tilllYiigrationsverket om den unga 
inte har mycket stora vårdbehov (då vårdbehoven uppfyller förutsättningarna för vård enligt 3 § 
LVU). 

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn började gälla 
2017-07-01. Det nya ersättningssystemet innebär i korthet att kommunen inte får någon 
ersättning för asylsökande unga som har fyllt 18 år eller skrivs upp i ålder över 18 år. 
Ersättningar för ensamkommande barn och unga minskas från 1 900 kr per dygn till 750 kr 
(med uppehållstillstånd över 18 år) och 1 350 kr (asyl och uppehållstillstånd under 18 år). 
Samtidigt som minskningen av ersättningar sker så är det även en volymminskning. Dessa nya 
förutsättningar kräver anpassning av beftntlig verksamhet. Förslag på åtgärder för anpassning 
ska konsekvensbeskrivas och redovisas till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2017-10-24, socialchef Sandra Peters 
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KARlSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Protokoll socialnämndens 2017-04-05 § 41, .:Vdersupphöjda ensamkommande barn och unga 

Förutsättningar för ensamkommande över 18 år att bo kvar i kommunen, 2017-10-04, SKL 

Förslag på åtgärder anpassning budget och verksamhet, ensamkommande barn, 2017-10-24, 
Socialchef Sandra P eters. 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef integrationsenheten 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Socialnämnden 

, ........ ii! l 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 133 Dnr 2017-000149 

Avtal - Personligt ombud 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att Karlsborgs kommun ska tillhandahålla servicen med 

personligt ombud till dess invånare. 

2. Socialnämnden beslutar att socialchefen får i uppdrag att teckna avtal med Tibro 
kommun gällande att Karlsborg ansluter sig till befintlig samverkansstruktur med 
kommunerna Tibro, Hjo och Tidaholm. 

Sammanfattning av ärendet 
2010 sades avtalet med Tibro kommun upp avseende personligt ombud. Orsaken var 
besparingsskäl och genomfördes eftersom behovet inte ansågs så stort. Den årliga kostnaden 
var då 140 tkr. Då behoven under de senare åren ökat, finns behov av att återinföra tjänsten. 

Personligt ombud är en tjänst som kan erbjudas till de personer som är över 18 år med psykiska 
funktionsnedsättningar och betydande svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. 
För att få stöd av ett personligt ombud ska personen ha omfattande behov av vård, stöd och 
service, rehabilitering och sysselsättning. Personen ska ha behov av långvariga kontakter med 
socialtjänst, primärvård, specialiserade psykiatrin mfl myndigheter. Syfte med tjänsten personligt 
ombud är att den enskilde ska få bättre möjligheter att påverka sin livssituation och delaktighet i 
samhället. Personen ska få ett mer självständigt liv, en förbättrad livssituation, ökad tillgång till 
samhällets resurser mm. 

Ett personligt ombud arbetar på den enskildes uppdrag (dvs ej biståndsbedömd insats). 
Samverkan med andra myndigheter (tex Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) är också 
viktig. 

Socialtjänsten i Karlsborgs kommun uppskattar att det finns 20-30 personer som har behov av 
ett personligt ombud. För en person med psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara 
svårt att lyfta luren, att söka hjälp för att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service mm. 
Ett personligt om bud har därför en stor inverkan så att personer får rätt hjälp och kan på så vis 
ses som en förebyggande insats. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll2017-10-18 § 252 

Tjänsteskrivelse, 2017-10-11, socialchef Sandra Peters 

Svensk författningssamling 2013:522 

Förslag avtalsförslag och riskbedömning- utöka samarbetet inom personligt ombud, vård- och 
omsorgschef Peter Jonsson, Tibro kommun, 2017-09-19 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef IFO 

Enhetschefer funktionsnedsättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Vård- och omsorgschef Peter Jonsson, Tibro kommun, peter.jonsson@tibro.se 

Ju$(cr:mdo• signatur 

MI JJ, @, 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Jus:wm.nd<> SlgTlOtur 

!JJ I 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 134 Dnr 2017-000119 

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 brister i rättssäkerhet vid handläggning och 
genomförande. Klienten har beslut på att ha insatsen kontaktperson, men avbröts i maj 2017 
och har inte återupptagits efter sommaren. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-10-18 § 253 

Utredning enligt Lex Sarah, socialchef Sandra Peters, 2017-10-02 

Rapport del2, Lex Sarah, 2017-08-22 

Rapport del 1, Lex Sarah, 2017-08-18 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef IFO 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Socialnämnden 

§ 135 Dnr 2017-000138 

Rapport Lex Sarah, IFO 

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

Sammanfattning av årendet 
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 tre barn som varit familjehemsplacerade, under 
placeringstiden har barnbidraget betalts ut till familjehemmet. Då placeringen upphörde 1 
augusti 2017 bor barnen åter hos sina biologiska föräldrar. I samband med hemflytten har inte 
Försäkringskassan fått meddelande om detta, vilket har inneburit att barnbidraget inte betalts ut 
till rätt person under augusti månad. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-10-18 § 254 

Utredning enligt Lex Sarah, socialchef Sandra P eters, 2017-10-02 

Rapport del 2, Lex Sarah, 2017-09-01 

Rapport del 1, Lex Sarah, 2017-09-01 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef IFO 

Jw;tt"1'i\J·u.Jcs .sig••~lur 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 136 Dnr 2017-000133 

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 brister i rättssäkerhet vid handläggning och 
genomförande. Klienten är familjehemsplacerad, i mars 2017 förändrades hennes 
hemförhållanden då familjehemmet separerade. 

Utredning ska inledas när en förändring sker som kan påverka barnet. Istället för att inleda 
utredning gjordes endast ett övervägande. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchef. Utredaren bedömer av det inte finns 
något missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-10-18 § 255 

Utredning enligt Lex Sarah, socialchef Sandra P eters, 2017-10-02 

Rapport del 2, Lex Sarah, 2017-09-01 

Rapport del1, Lex Sarah, 2017-09-01 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef IFO 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Socialnämnden 

j usterandes signatur 

§ 137 Dnr 2017-000120 

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 utredning har startats i februari 2017 för att 
klargöra klientens eventuella behov av vård eller andra stödinsatser. Utredningen får inte ta 
längre än 4 månader, om inte socialnämnden fattat beslut om att utredning ska förlängas. För 
detta beslut måste giltiga skäl anges. Utredningstiden löpte ut i juni 2017 utan att utredningen 
var klar. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-10-18 § 256 

Utredning enligt Lex Sarah, socialchef Sandra P eters, 2017-10-02 

Rapport del2, Lex Sarah, 2017-08-18 

Rapport del1, Lex Sarah, 2017-08-22 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef IFO 

14 7J,c9, l 
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KARLSBORGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

§ 138 Dnr 2017-000156 

Rapport Lex Sarah, IFO 

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

Sammanfattning av årendet 
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 brister i rättssäkerhet vid handläggning och 
genomförande. Utredningen inleddes i juni 2017 efter anmälan från skolan. skolpersonalen var 
oroliga då de anser att eleven mår dåligt och att mamman saknar förmågan att söka hjälp för 
dottern. Socialnämndens handläggare ska utan dröjsmål inleda utredning i syfte att klarlägga 
barnets vårdbehov. Utredningen ska fårdigställas inom 4 månader. Utredningstiden har passerat 
och utredningen har ännu inte påbörjats då det saknas dokumentation i personakten. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-10-18 § 25 7 

Utredning enligt Lex Sarah, socialchef Sandra P eters, 2017-10-09 

Rapport del 2, Lex Sarah, 2017-09-29 

Rapport del1, Lex Sarah, 2017-10-06 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef IFO 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 139 

Delegations beslut 
Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 

Jus tcmnd.:~ S1brttntur 

a~l ~~ (6', 1 
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Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Dnr 2017-000004 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 140 

Meddelanden 
Inkomna meddelanden delges ledamöterna. 

Julli tcmnc.Jco\ s•gnatur 
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Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Dnr 2017-000005 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 141 

Personalfrågor 
Information om aktuella personalfrågor. 

Ju!!i{cmndcs s1gnntnr 

LfJI :v. 6, l 
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Sammant[ädesdatum 

2017-11-01 

Dnr 2017-000006 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 142 

Information 

Sandra Peters, socialchef infonnerar om: 

• Kommande rapporter Lex Sarah 

• Julbord till personalen 

• Ersättning - SN planeringsdag 6 nov 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-11-01 

Dnr 2017-000007 

• Hedersgåvor och avtackning personal, SN 6 dec 

• Utbildning i nya kommunallagen 14 eller 16 nov 

Martina Enbom, controUer infonnerar om: 

• Statistik IFO 

• Prognos 2017 

• Budget 2018 
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