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§ 143 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr 2017-000001 

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

ustcrn.ndus igntuur 
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Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

J usterandes signatur 

Lfj 

§ 144 Dnr 2017-000002 

V al av protokolljusterare samt dag för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens arbetsutskott väljer Eva Birath (C) till justerare, justeringsdag 
2017-12-13. 

I @ I 
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Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

J usterandes signatur 

§ 145 Dnr 2017-000003 

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen. 
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Socialnämnden 

Sammanträdcsdatum 

2017-12-06 

§ 150 Dnr 2017-000169 

Ensamkommande barn och unga, 

konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av 

kostnader 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att de förslag på åtgärder som konsekvensbeskrivits ska genomföras 

enligt den tidplan som framgår efter varje åtgärdsförslag. 

Sammanfattning av ärendet 
På socialnämndens möte i november 2017 fattades beslut om att ansvaret för de personer som 

fyller/ fyllt 18 år och är asylsökande ska lämnas över till Migrationsverket. Det innebär att cirka 

20 personer kommer behöva skrivas ut från socialtjänsten. Denna volymminskning i 

kombination med lägre ersättningar samt allmänt lägre mottagande av asylsökande innebär att 

verksamheten behöver anpassas till de nya förutsättningarna. 

De åtgärder som föreslogs på socialnämndens möte i november innebär i korthet att 

socialförvaltningen ska: 

• Lämna över ansvaret för vissa asylsökande över 18 år till :Migrationsverket. 

• Anpassa antalet platser på egna HVB och stödboende. 

• Anpassa kostnaderna till de nya ersättningsnivåerna. 

• Se över avtal på externa placeringar. 

• Se över möjligheten att sälja boendeplatser till andra kommuner. 

• Ha helhetssyn av personaltillgången inom förvaltningen under uppsägningstid. 

Konsekvenserna av dessa åtgärder finns beskrivna i beslutsunderlaget. För de asylsökande 

personerna det berör innebär en flytt till Migrationsverkets anläggningsboende försämrade 

möjligheter att integreras i det svenska samhället och minskad trygghet. För vissa av 

socialtjänstens anställda innebär det att omplacering eller uppsägning blir nödvändig. För de 

som arbetar kvar på kommunens boende innebär det att de behöver arbeta fler pass ensamma. 
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Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

Ju~tcmndcs sit'Tuttur 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 271, 2017-11-22 

Tjänsteskrivelse, 2017-11-13, socialchef Sandra Peters 

Konsekvensbeskrivning åtgärdsförslag samt tidplan för att anpassa kostnaderna för 
ensamkommande barn/unga till intäkterna från Migrationsverket, 2017-11-13, enhetschef 
integrationsenheten Pernilla Ekstrand 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef integrationsenheten 
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Socialnämnden 

Sammantcädesdatum 

2017-12-06 

§ 151 Dnr 2017-000154 

Rapport Lex Sarah, boendestöd socialpsykiatri 

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

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått av psykiska övergrepp i form av kränkningar och 
brister i bemötande mot brukaren. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 282, 2017-11-22 

Utredning enligt Lex Sarah, socialchef Sandra Peters, 2017-09-23 

Rapport del 2, Lex Sarah, 2017-09-18 

Rapport del 1, Lex Sarah, 2017-09-12 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef LSS / socialpsykiatri 
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Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

L,f/ 

§ 152 Dnr 2017-000161 

Rapport Lex Sarah, demensenheten 

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

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

Den rapporterade avvikelsen har bestått av att en boende hittades avliden på sitt rum efter ett 
fall. Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchef. Utredaren bedömer av det finns 
risk för missförhållande och/ eller missförhållande. Då det är oklart vad som hänt är det svårt 
att bedöma om den boende avled direkt eller efter fallet.. 

Beslutsunderlag 
Utredning enligt Lex Sarah, socialchef Sandra Peters, 2017-11-15 

Rapport del 2, Lex Sarah, 2017-10-10 

Rapport del 1, Lex Sarah, 2017-10-10 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef särskilt boende demens 

113> 
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Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

Justerandes signatur 

§ 153 Dnr 2017-000168 

Socialnämndens tidplan för sammanträdesdagar 
2018 

S ocia!nämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa socialnämndens tidplan för sammanträdesdagar år 2018. 

Bi1aga 13 Socialnämndens tidplan för sammanträdesdagar 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden (SN) sammanträder 10 gånger per kalenderår och socialnämndens arbetsutskott 
sammanträder 11 gånger per kalenderår. Under juli sammanträder ingen av instanserna, under 
augusti sammanträder endast socialnämndens arbetsutskott. Vid behov sammankallas 
ledamöterna till extra sammanträden. Det är oftast individärenden som inte får delegeras som 
ger upphov till extra sammanträden. 
Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Socialnämndens arbetsutskott består av 5 
ledamöter och 5 ersättare. 

Kallelse och handlingar, även handlingar med sekretess, distribueras digitalt via Ciceron 
Assistent på Ipads som arbetsgivaren tillhandahåller. Tidplan med angivet datum för kallelse 
gäller. E-postmeddelande skickas endast om kallelse är försenad eller om det kompletteras med 
handlingar efter angivet datum för kallelse i tidplan. 

Normalt sett gäller följande: 

• SN sammanträde, första onsdagen i månaden. Om första onsdagen i månaden infaller 
på datumen 1-3:e är sammanträdet andra onsdagen i månaden. 

• Kallelse SN, onsdag, en vecka innan SN sammanträde. 

• SNAU sammanträde, onsdag, en vecka innan kallelse till SN. 

• Kallelse SNAU, onsdag, en vecka innan SNAU sammanträder. 

• Beredning, fredag veckan innan kallelse till SNAU (kallelse skickas onsdag veckan 
efter) . Här fastställs dagordning inför kallelse till SNAU / SN sammanträden. 

• Senaste dag för inlämnande av handlingar, onsdag två dagar innan beredning 
(beredning fredag veckan innan) 

l ~ - 1 
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Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

ustcranclcs s.:igmuur 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 283, 2017-11-22 

Reviderad tidplan för sammanträdesdagar, 2017-11-22, förvaltningsekreterare Fredrika 
Hermansson 

Tjänsteskrivelse, förvaltningsekreterare 2017-10-17, förvaltningsekreterare Fredrika 
Hermansson 

Förslag till socialnämndens tidplan för sammanträdesdagar 2018, 2017-10-17, 
förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Enhetschefer socialförvaltningen - för spridning till berörd personal 

I ~ I 
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Samman trädesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

Justcr:mdc!l- ~1,gmuur 

l!/1 

§ 154 Dnr 2017-000176 

Samarbetsavtal försörjning av nutritionsprodukter 
och förbrukningsartiklar vid blås- och 
tarmdysfunktion 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att, enligt rekommendation från kommunalförbundets 

styrelse, teckna avtal med Västra Götalandsregionen gällande försörjning av 
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. 

2. Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att teckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samarbetsavtal tecknades år 2000 och upphör 2018-04-30. Samarbetet ska 
säkerställa samverkan och gemensam utveckling av försörjning för nutritionsprodukter och 
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 284, 2017-11-22 

Tjänsteskrivelse, 2017-11-10, socialchef Sandra Peters 

Förslag till nytt samarbetsavtal för försörjning för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar 
vid blås- och tarmdysfunktion mellan xxx kommun och Västra Götalandsregionen, gällande 
from 1 maj 2018, 2017-10-20, Skaraborgs kommunalförbund. 

Beslutet ska skickas till 
MAS 

Enhetschef vård och omsorg 

I c/3 I 
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Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

J11 '!Crand"" ,ign>1ur 

L-IJ 

§ 155 Dnr 2017-000177 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna 
i Västra Götaland 2018-2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar, enligt rekommendation från kommunalförbundets styrelse, att anta 
inriktningsdokumntet för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 2018-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ungdomsmottagningar bedrivs i samverkan mellan Västra götalandsregionens hälso- och 
sjukvård och kommunens socialtjänst och vänder sig till ungdomar till och med 24 år. 
lnriktningsdokumntet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och vårdnivå och ger 
en gemensam grund för verksamhet och utveckling av ungdomsmottagningarna i länet. 
Dokumentet utgör ett stöd för de samverkansavtal som tecknas mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen för varje ungdomsmottagning i länet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 285, 2017-11-22 

Tjänsteskrivelse, 2017-11-10, socialchef Sandra Peters 

Förslag till inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022, 2017-
10-20, Skaraborgs kommunalförbund. 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef IFO 

Enhetschef integrationsenheten 
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KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

Sammanträdcs<latum 

2017-12-06 

§ 156 Dnr 2017-000178 

Fördelning stimulansmedel ökad bemanning i 
äldreomsorgen 2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att stimulansmedlen under 2018 ska fördelas till äldreomsorgens 
verksamheter enligt föreslagen fördelning. 

S ammarifattning av ärendet 
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. 

Medlen ska användas för att höja kvalitet, trygghet och bemanning i äldreomsorgen. 

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, till exempel 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§ 286, 2017-11-22 

Fördelning stimulansmedel 2017-11-10, socialchef Sandra Peters 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschefer inom vård och omsorg/äldreomsorg socialförvaltningen 

I -~ I 
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KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdcsdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

us,crnnclcs s1 •narur 

§ 157 Dnr 2017-000179 

Matportionspriser 2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att höjda matportionspriserna till kunder från och med 2018-01-01 
enligt motsvarande procentsats som kommunstyrelsen höjer. 

Socialförvaltningens pris till kunder, priserna är i kr och momsfria: 

Frukost 20% 

Lunch/middag 40% 

(Lunch utan dessert 

Mellanmål/ övrigt 15 % 

Kvällsmål 25% 

Dagsportion 

140 kr/dygn * 30 dygn= 4 200 kr/månad. 

Sammanfattning av ärendet 

28 

56 

50) 

21 

35 

140 kr 

Till år 2018 avser kommunstyrelsens kostenhet att höja matportionspriserna som de fakturerar 
socialförvaltningen med 2,9 % jämfört med 2017. 

Kostnad per portion som faktureras socialförvaltningen blir från och med 2018-01-01, 
priserna är i kr och momsfria: 

Frukost 20% 

Lunch/ middag 40% 

(Lunch utan dessert 

Mellanmål/ övrigt 15 % 

Kvällsmål 25% 

Dagsportion 

140 kr/ dygn * 30 dygn = 4 200 kr/ månad (2017 års pris är 4 080). 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 287, 2017-11-22 

Tjänsteskrivelse, controller Martina Enbom, 2017-11-13 

Beslutet ska skickas till 
.A vgiftshandläggare 

27:92 

55:87 

49:83) 

20:94 

34:92 
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KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

JustomnJ cs s ,gnotur 

LfJ 

§ 158 Dnr 2017-000063 

Budgetuppföljning 2017 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens beslutar att godkänna budgetuppföljning, som innefattar prognos och 
åtgärdsplan, för socialnämnden år 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för helår 2017 visar ett underskott på 2,9 mnkr. 

Orsaker till väsentliga budgetavvikelser: 

Insatser enligt LSS - 3 200 tkr då hårdare regler hos Försäkringskassan innebär att mer ansvar 
hamnar hos kommunen. Extrapersonal på Boken och Strömmen under första kvartalet pga 
utökat behov hos boende. 

Individ och familjeomsorg -5 100 tkr på grund av fler familjehems placeringar. Kostnader för 
missbruk och bistånd boende överskrider budget. 

Ny extern placering socialpsykiatri kostar 3450 kr/ dygn och är ej med i budget. 

Under kvartal 3 var det 5 nya placeringar. 

Säbo -1 300 tkr då man extrabemannat på grund av svårt sjuka och krävande brukare samt höga 
sjuklönekostnader. 

Hemvård+ 1 750 tkr då beviljade timmar är lägre än budget. 

Integration + 4 600 tkr då fordringar från föregående år på 6 milj kr betalats ut av 
Migrationsverket under 2017. Ersättningen har dock sjunkit från 1 juli i år och asylprocessen 
drar ut på tiden vilket minskar intäkterna. 

Sammanfattning åtgärdsplan: 

lntegrationsverksamheten kommer att minska och arbete med att anpassa verksamheten efter 
volymen är påbörjad, uppsägning av personal och lokaler. Organisationsöversyn är påbörjad där 
man ser på möjligheterna att slå ihop verksamheter 

Placering psykiatri flyttas ansvaret eventuellt över till en annan kommun, 1,3 mnkr/ år. 
Familjehemsplaceringar inom IFO kommer avslutas. 

Stora ärenden inom LSS/ LASS är avslutade vilket påverkar resultatet positivt framöver. 
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Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

Jusrc.mndcs signntur 

Bes/utsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott § 288, 2017-11-22 

Budgetuppföljning okt 2017, 2017-11-15, controller Martina Enbom 

Beslutet ska skickas ti// 
Kommunlednings förvaltningen 

Ekonomichef 

Enhetschefer socialförvaltningen 

l ~ I 
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KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdcsdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

Justerandes signatur 

§ 159 Dnr 2017-000167 

Budget och verksamhetsplan 2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan inklusive styrkort 
för år 2018. 

Bilaga 14 Budget och verksamhetsplan socialnämnden 2018 

Bilaga 15 Styrkort socialnämnden 2018 

Bilaga 16 Volymförändringar socialnämndens budget 2018 

Sammanfattning av ärendet 
I den föreslagna budgeten finns inräknat de volym- och verksamhetsförändringar som den av 
kommunfullmäktige beslutade ramen medger. Utökningen jämfört med föregående år innebär 
helårsbudget på LSS-boendet Strömmen samt ökade licenskostnader för IT-system. 
Omfördelningar inom budget har skett för att motsvara de behov verksamheterna har. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott§ 289, 2017-11-22 

Tjänsteskrivelse, 2017-11-10, socialchef Sandra Peters 

Budget och verksamhetsplan socialnämnden 2018, 2017-11-10 

Styrkort socialnämnden 2018, 2017-11-10 

Volymförändringar socialnämndens budget 2018, 2017-11-10 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschefer socialförvaltningen 

Controller 

Kommunlednings förvaltningen 
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§ 160 

Delegations beslut 
Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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§ 161 

Meddelanden 
Inkomna meddelanden delges ledamöterna. 

r~·"'"'" .;,,,, .. 
L_y/ 

Sida 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 25(27) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Dnr 2017-000005 



KARLSBORGS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 162 

Personalfrågor 
Information om aktuella personalfrågor. 
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Sammanträdesdatum 

2017-12-06 

Socialnämnden 

§ 163 Dnr 2017-000007 

Information 
Sandra Peters, socialchef informerar om: 

• Lokaler integrationsenheten 

• Inbjudan från Godmanförening, placering ensamkommande unga 

Martina Enbom, controller informerar om: 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista november uppgick till cirka 269 000 kronor, vilket är under budget för 
perioden. 

Statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I november månad år 2017 
beviljades 3 161 timmar vilket är något lägre än i oktober då 3 273 timmar beviljades. Antal 
vårdtagare i november var 128 stycken. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista november år 
2017 stod två person i kö till särskilt boende, demensenheten. Det var fyra personer i kö till 
särskilt boende, somatik och inte någon kö till korttiden. Däremot har det varit 30 tomma 
rumsdygn på särskilt boende demens och 90 tomma rumsdygn på korttiden under november 
månad. 

Ekonomisk status för integration 
Utfallet per den sista november 2017 visar på ett överskott på drygt 5,8 miljoner kronor. 

Statistik IFO 
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