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2018-05-09

Sessionssalen kommunhuset Karlsborg, onsdagen den 9 ma12018 kl 17:00

Ledamöter

Leif Andersson (S), Ordförande
Per-Olof Andersson (C),2:e vice ordförande
Elise-Marie Samuelsson (S)

RogetJohansson (S)

Etsättate

Peter Komestedt (S)

Anders Lundgren (C)
Robin Lind (SD)

Socialnämnden

Plats och tid

Beslutande

ustefate

närvatande Tiänstemän
Sandta Peters, socialchef
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare
Martina Enbom, controller S$ 56-61,70

Jessica Havsmon, MAS SS 56-59

Pet-Olof Andersson (C)

plats ochtid Kommunhuset, socialförvaltningen, 2018-05-11
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Siv Ericsson (S)

Sture Cadsson (I-)

Ei tiänstgötande ersättare
Lennart Bergman (S)

Paragtafet SS 56-70Sekteterare

Otdförande

Fredrika Hermansson

Justetate

Per-Olof Ändersson (C)

ANSLAG/BEVIS
Ptotokollet ät iusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Socialnämnden

Sammanttädesdatum 2018-05-09

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-11 Sista datum för övetklagande 2018-06-04

Förvaringsplats för
Kommunhuset, Storgatan 76,546 82 Karlsborg
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Fredrika Hermansson
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Upprop samt anmälan om tjåinstgörande ersättare...................

Val av protokolljusterare samt dag för justedng

Godkännande av dagotdning

Awikelserapportering första kvartalet, hälso- och sjukvfud

Socialnämnden

Budgetupp följning 20 1 8..
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9Ensamkornmande bam och unga, verksamhetsövers¡m

Ersättninçnivå hemtjänst och hemsjukvfud vid tillfällig vistelse i annan

Avtal om datasþddsombud...........

Rapport Lex Sarah, IFO..............

Överklagande till Kammarritten gdllande LVU dom

Överklagande till Kammarrätten gillande LVU dom

Delegationsbeslut

1,1,

72

73
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76

77
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79

Personalfrågor

Information

P#
Utdngsbestyrkmde

l'"îö'*^-



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

S.aMMANTnÄOBSpnOTOKOLL 3(19)
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Socialnämnden

2018-05-09

ss6 Dnr 2018-000001

Upprop samt anmäIan om tjänstgörande ersättare

Upprop samt anmälan om tjânstgörande ersättare.
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Utdngsbcstyrlonde
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Smmträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-09

ss7 Dnr 2018-000002

Val av protokolliusterare samt dag föt iustering

Socialnämndens beslut
Socialnämnden vdlier Per-Olof Andetsson (q il justerare, ptotokollet iusteras
201 8-05-1 1.
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Utdmgebestyrkande
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Socialnämnden

Samträdesdau¡m

2018-05-09

Dnr 2018-000003ss8

Godkännande av dagordoirg

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkánner dagordningen.

l'--71*l P+
Utdngsbestyrkande
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Sammmt¡ädesda¡¡n

2018-05-09

Socialnämnden

sse Dnr 2018-000054

Awikels erapportering första kvartalet, hälso- och s jukvård

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner râpporteringen.

Sammanfattning av ärendet

Dokumenterade awikelset inom den kommunala hälso- och sjukvåtden under
det första kvartalet 2018.

Beslutsundeilag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 S 92

A,wikelserapportering första kvartalet 2078,2078-04-77, medicinskt ansvarig
sjuksköterska Jessica Havsmon

Beslutet ska skickas till
MAS

l'"""";là'"'r g6L
Utdmgsbestyrkande



KAR.TSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOBSpnOTOKOLL 7(1,9)

Sammant¡âdesdarum

2018-05-09

s60 Dnr 2018-000060

Budgetuppföljning 2018

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna prognos och åtgärdsplan
"Budgetuppföl¡ ning apnl 20 78" .

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för helår 2018 visar ett underskott på 11 mnkr.

Ots aket tiII s törc ta budgetavuikelset:

Integration - 2 900 tkt pg^ att mäng är uppskrivna i ålder och
migrationsvetket inte betalar ut ersättning för de som har asyl och är över 18 år
och även för dem som är 20 ât utgàr ingen eftersâttning from höstterminen,
PUT.

Individ och familjeomsorg - 2 300 tkt pg" 4 placeringar som inte finns med i
budget och även 1 placering í2 mänader. I{onsultkostnad för att täckavakarta
tjänster.

Försörjningsstöd - 900 tkr, nya klienter utan egen försörjning.

Funktionsnedsättning enligt SoL - 1 950 tkt pg^ 1 placering helår där IVO ska

avgön vilken kommun som ska stå för kostnaden och 1 placering i 3 månader.

Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB - 1 550 tkr pga 8 ärenden där
förhållande har ändrats eller är helt nya jämfört med när budgeten beslutades. 2

ärenden som är avslutade.

Verksamhetsresor - 1 000 tkr då nytt âvtâl ãt dyrz;e.

S amm anfa ttning å tgãtd splan :

Integrationsvetksamheten gör en otganisationsöversyn med nedläggning av
HVB i egen regi och uppsägningar av personal.

Omplacering frän placering på HVB till billigare familjehem beräknas ske under
året.

För att kunna öka klienternas egna fórsörjning och minska behovet av
försörjningsstöd görs samtal med nysvenskar innan de går ur etableringsfasen.

Skrivelse till ryO föt bedömning av vilken kommun som ska stå för placering
inom funktionsnedsättning enligt SoL.

Socialnämnden

Lf, lr¿-
Utdragsbestyrkandeusterandes signatur
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Smæträdesdatum

2018-0s-09

Beslutsundetlag
Social¡ämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 S 89

Budgetuppföljning apnl 2078, 2078-04-16,, controller Martina Enbom

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

Ekonomichef

Enhetschefet, socialförvaltningen

Socialnämnden

l'""";¡;"
Utdngsbestyrkande
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S ammanträdesdatum

201 8-05-09

s61 Dnr 2018-000091

Ensamkommande barn och unga, verksamhetsöversyn

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att upphäv¿ ¡idigare inriktningsbesiut,

socialnämnden2077-04-055 41, punkt 1, gâllande attläta de ungdomar
som âv Mþationsverket blir ålderupphöjda över 18 år samt fâr avslag
på sin asylansökan får möjlighet att bo kvar i nuvarande placeringsfotm
fram till dess ¿tt beslutet r,'unnit lagakraft.

2. Socialnämnden beslutar att â\rveckla HVB Neo.

3. Socialnämnden beslutar âtt de personer som kommunen fortfarande har
ansvar för, eftet individuell bedömning, etbjuds andra boende- och
stödformer.

Sammanfattning av ärcndet
Verksamheten för ensamkommande barn har minskat under 201,7 och 2018.I
dagsläget finns ett HVB kvar i kommunens regi (HVB Neo). Här bor bla 7

personer med asylstatus som Mþationsverket har bedömt är över 18 år. Föt
dessa personer erhålls ingen ersättning.

Driften þruttokostnad) av HVB Neo ät ca 6,6 müoner kronor per år. För att
minimera verksamhetens budgetunderskott b ehöver drifts formetna se s övet.
Drift av HVB Neo kommer inte kunna fortsätta i nuvarande form, då inga
intäkter kommer till kommunen för att ttàcka kostnaderna.

I(onsekvenserna för de unga personer som skrivs ut från vetksamheten kan
komma påverkas negativt. Mþationsverket hat ânsvâr för att se till att deras

behov tillgodoses på bästa sätt. Den personal som arbetar på HVB Neo
kommer bli föremål föt en omplaceringsutredning och ev erbjudas andra jobb
eller sägas upp på grund av atbetsbrist. I(ommunen kommer inte hakvat något
HVB i egen regi och saknar därmed beredskap för att kunna placera eventuella
nya ensamkommande barn på eget HVB.

Socialnämnden

l¡u"t"o.d." signat"ì
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Sarrmträdesda¡¡m

2018-05-09

Beslutsundetlag

Socialnämndens atbetsutskotts protokoll 201 8-04-25 S 88

Åtgarder för budget i balans för verksamheten för ensamkommande
flyktingbam, 2078-04-72, socialchef Sandra Peters

Socialnämndens protokoll 2018-04-05 S 41

Socialnämndens ptotokoll 2017 -11-01 S 1 32

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

Enhetschef IFO

Integmtionssâmordnâre Monica Fougner

Socialnämnden

Pp

UtdBgsbegty¡lende
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S ammanträdesdatum

2018-05-09

s62 Dnr 2018-000092

Ersättningsnivå hemtjänst och hemsjukvård vid ti[füllig
vistelse i annan kommun

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar den av VästKom beslutade taxan för hemvård och
hemsjukvård för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Västl(oms styrelse beslut¿de 13/3 2018 om att rekommendera kommunema i
länet, att för egen del besluta om ersättningsnivåerna under 201,8 för hemtjänst
och hemsjukvård vid tillfillig vistelse i annan kommun än hemkommunen.
Rekommendationen är att ersättning för hemtjänst ska vara 401. kr/timme samt
för hemsjukvård 650 kr/timme. Ersättningen faktureras hemkommunen där
personen är sk¡iven och som tillFälligt vistas i Karlsborg.

Beslutsundetlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 201 8-04-25 S 91

Tjänsteutlåtande, Ersättning för hemtjänst och hemsjukvfud i annan kommun
2018, 180305, Thomas Jungbeck och Anneli Assmundson Bjerde, Västkom

Styrelseprotokoll 180313 S 10, Västkom

Emättning för hemsjukvàtdíannan kommun 2018, 180306, Anneli
,{.ssmundson Bi erde, Västkom

Enättning för hemvård i annan kommun 2018, 180306, Anneli Ässmundson
Bjerde, Västkom

Beslutet ska skickas till
Avgiftshandltaggarc

Mr{.S

Enhetschef myndighet vård och omsorg

Enhetschef hemvården

Socialnämnden

r+
Utdragsbestyrkande
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Smmantridesdatum

2018-05-09

s63 Dnr 2018-000095

Avtal om datasþddsombud

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutat att an\ta det dataskyddsombud som Skövde kommun
utser i enlighet med "Avtal om datasþddsombud".

Sammanfattning av ärendet

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som träder i kraft 25 maj 2078,
innehåller krav pã dataskyddsombud i de fall då personuppgiftsbehandling
utförs av en myndighet ellet offentligt organ. Detta innebär att socialnämnden,
som är personuppgiftsansvarig, behöver utse ett dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombud ska kontrollera så att personuppgrfter behandlas på ett
korrekt och lagligt sätt hos kommunen samt informera och ge råd om
dataskyddsförordningen och angränsande regler.

Kommunstyrelsen har tecknat avtal med Skövde kommun för hela kommunens
räkning.

Beslutsundetlag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 S 9 3

Avtal om datasþddsombud, 2018-04-17, Skövde kommun

Beslutet ska skickas till
Enhetschefer soci a I föraltningen

MAS

Avgiftshandläggare Maria Junggren

Socialnämnden

l'"""'^"^il'' lPa
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄOBSpnOTOKOLL 13(19)

Sammanträdesdatum

2018-05-09

s64 Dnr 2018-000093

Rapport Lex Sarah, IFO

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgárder ár tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet

Integtationshandläggare fick i tjänsten kännedom om våld inätz relation i en
familj. Integrationshandläggaren vidarebefordrade inte informationen till
socialsekreterare, vilket innebär att aktualisedng och sþddsbedömning inte
utförs inom rätt tid. Orosanmälan inkommer fyn dtgar senâre, då aktualisedng
och skyddsbedömning sket.

Ä,tgárder som vidtagits för ¿tt liknande situation inte ska hända rgen är
information och samtal. Arbete med att ta ftamrutin för mottagning âv
anrnäIt¡ håller pã att tas fram.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-25 $ 90

Rappott enligt Lex Sarah dnr 2018-93 ,2078-04-77, socialchef Sandra Peters

Rappott om missförhållande del 1 med btlagr,2018-03-23, handläggare IFO

Mottagande av rapportering av missförhållande del 2, 2018-04-08, enhetschef
IFO

Beslutet ska skickas till
Enhetschef IFO

r"^"m'"'wA_
Utdragsbestyrkande
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Smætr'ádesdan¡m

Socialnämnden

2018-05-09

s67 Dnr 2018-000004

Delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
Inga delegationsbeslut deþs under detta sammanftäde.

l*"^;å*l PL
Utdngsbestyrlende
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Socialnämnden

Smæträdesdatum

2018-05-09

Dnt 2018-000005s68

Meddelanden

Socialnämndens beslut
Inkomna meddelanden deþs ledamöterna.

l-"^/å'lPA
Utdmgsbestyrkande



KARTSBORGS

KOMMUN
Sidâ

SAMMÄNTnÄOESpnOTOKOLL 1S(19)

Socialdimnden

Sa¡mträdesdatum

2018-05-09

Dnr 2018-000006s6e

Personalfuâgor

Infotmation om aktuella personalfrågor.

l'"*76 lpe
Utdmçbestyrlende
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Smträdesdatum

2018-05-09

s70 Dnt 2018-000007

Information

Socialnämndens beslut
Informationen tas till protokollet.

Mattina Enbom, contollet infotmerar om:

o Kostnad för ekonomiskt bistånd

o Statistik över antal beviljade timmar i hemvfuden

o VetkstdllighetsFágetinomäldreomsorgen

o Ekonomisk status för integration

o Stâtistik IFO

Sandn Peterc, socÍalchef Ínfotmetat om:

o Volym -och vetksamhetsförändringar budget 2019

o Uppfölining av atbetet med kvalitetsledningssystem

Sandta Peters, socÍalchef utbíIdat socialnämndens ledamötet:

O GDPR

Soci¿lnämnden

l*"^plPp-
Utdngsbestyrkmde


