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Pernilla Eksffand, enhetschef IFO $ 71-73,77-78,82

Siv Ericsson (S)

Sture Cadsson p)
Diana Goldhammer (SD)

Patagtafet SS 71-82

Sture Carlsson (L)

platsochtid Socialförvaltningen,kommunhuset, 201,8-06-07

Sektetetare Ad Lc ¿-cf-¿

Fredrika Flermansson

(L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ät iustetat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Social¡:ämnden

2018-06-05
Sista d¿tum föt

201,8-06-07 överklagande 2018-06-29

Kommunhuset, Storgatan 16,546 82 Kadsborg

signatur

Ftedrika Flermansson
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Socialnämnden

Smträd€sdatm
2018-06-05

Dnr 2018-000001s71

Upprop samt anmälan om tiänstgörande ersättare

Socialnämndens beslut
Upprop samt anmälan om tjänstgömnde ersätt¿re.

l'""ffi*"-'lG,
Utdngsbestyrkmde
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s72 Dnt 2018-000002

Val av protokolliusterare samt dag ftir iustering

Socialnämndens beslut
Socialnämnden valier Stue Carlsson (I-) till justerare, protokollet justeras

2078-06-07.

Socialnämnden

l'""Tî^'l G,
Utdragebestyrkande
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Socialnämnden

Sammtràdesdatm

2018-06-05

Dnr 2018-000003s73

Godkännande av dagordning

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkännet dagotdningen.

T-it?*l ç Utdngsbestydrende



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTmIOBSpnOTOKOLL 8(1s)

Socialnämnden

Smmt¡ädesdatum

2018-06-05

Dnr 2018-000105s76

Statsbid ng habiliteringsersättning, utbetalning
sonunar- och iulbonus

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att söka stimulansmedel till

habiliteringsersättning under 2078 ftã¡ socialstyrelsen.

2. Ersättningen fördelas lika mellan de som fått habilitedngsetsättning
under 2018 och betalas ut som engångsbelopp geûom sommat- och
julbonus.

Sammanfattning av ärendet

Socialstyrelsen hat fått i upp&ag att fötdela 350 miljonet kr till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning undet 2018. Medlen ska fördelas
utiftån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt LSS och får
användas av kommunema för attinföra eller höja en lag dagpenning till dem
som deltar i den daglþ vetksamheten. För Kadsbotgs kommun finns 140 tkr
att söka.

Förvaltningen set svårigheten att inrymma en höjd habiliteringsersättning i
budgeten f& 2079, om det riktade statsbidraget skulle upphöta. Förvaltningen
föreslfu 

^tt 
ett första steg i en höid habiliteringsersättning skulle vlta" 

^tt 
införa

sornmar- och julbonus som en engångsutbetalning 2018. Denna bonus ska

motsvara en "semestedön", att man får habiliteringsersättning även under de
veckor som man atledtg/"har semester" från sin dtghga verksamhet. Bonusen
skulle innebfua ungeFár 3500 kr/brukate/bonus.

Beslutsundedag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll, 2018-05-23 S 100

Tjänstesktivelse, 20 1 8-05- 1 4, controller Martina Enbom

Beslut ska skickas till
Socialchef

Enhetschef för daglig verksamhet, LSS

l'""^;6"
Utdngsbestyrkande
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Socialnämnden

s77 Dnr 201.8-000104

Riktlini et ftir ledningssystem fiir systematiskt
kr¡alitetsarbete i socialförvaltningen i Kadsborg

Socialnämndens beslut
7. Socialnämnden godkännet riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete för

socialförvaltningen i Karlsbotgs kommun.

Bilaga 7, Riktlinie fr)r systematiskt kualitetsarbete frit
s ocialftitvaltningen i Katls botgs komm un

2. Riktlinien ska gälla ftån och med 2018-07-01

3. l'icrigare riktlinje SN 2015-03-04 S 47 upphör att gà17a2018-06-30

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt
SOSFS 2077:9.I föreskriftema anges att processer och där till kopplade rudner
ska finnas katlagda. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär bland 

^nîat ^ttnämnden ska jobba med riskanaþser, egenkontroller, utredning av klagomål
och andra awikelser samt ständiga förbättringar genom attvidtagz ittgprder

Riktlinjen 
^nget 

hur arbetet ska bedrivas och hur ânsvâret fötdelas i nämnd och
förvaltning.

Beslutsundedag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-23 S 108

Tj änsteskrivelse, 20 1 8-05-08, socialchef Sandra Peters

Förslag riktlinje för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för
socialförvaltningen i Karlsborgs kommun, 20 1 8-0 5 -08, socialchef Sandta
Pete¡s.

Beslut ska skickas till
Samtliga enhetschefer

MAS

lJustenndes 
signatur 

,tffitG Utdmgsbestyrkande
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Smmtádesdatum

2018-06-05

s78 Dm 201,7-000190

Äterredovisning tillsyn M gällande IFO

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godta förslag på återredovisning som ska skickas till
IVO senast den29.e juni 2018.

7. Socialnämnden gör bedömningen âtt unded¿g kopplat till kraven för
förhandsbedömningar, pågående uttedningar, vårdplaner samt
genomförandeplaner är kompletta.

2. Socialnämnden gör bedömningen att nämndens ledningssystem för
verksamheten (IFO) är komplett.

Sammanfattning av ärendet

Efter tillsyn av vetksamheten IFO beslutade IVO att förelägga socialnämnden i
Karlsborgs kommun med ett vite på 1,5 miljoner kronor om inte fem krav är
uppftllda den 31 maj 2078. Kraven beståt Lv 

^tt:
1. Redovisa kopiot på eventuella föthandsbedömningar som innehåller

uppgrfter om våld inàra relationer (b"-).
2. Redovisa en lista över barn och unga som utreds av nämnden den 31

maj 2078. Av redovisningen ska det framgå hur länge utredningen
pãgãtt och om det i förekomm¿nde falThar fattats beslut om födängd
utredningstid.

3. Sammanställa en lista över samtliga pågående insatser dfu barn och unga
vårdas i ett annat hem än sitt egna GI\IB, familjehem eller stödboende).
Infotmationen ska innehålla uppgifter om och närvàrdplan upprättats.
Kopior på upprättade vardplaner ska bifogas redovisningen.

4. Sammansfjlla en lista över samtliga pågaende insatser dár bam och unga
vårdas i ett zn¡zt hem än sitt egna (Ftvtr, familjehem eller stödboende).
Informationen ska innehålla uppgrfter om och när genomförandeplan
upprättats. Kopior på upprättade genomfötandeplaner ska bifogas
tedovisningen.

5. Ha upprättat ett komplett ledningssystem för verksamheten (IFO)
enligt 3 kap. 1 $ socialstyrelsens föteskdfter och allmänna räd Q077:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - innehållande
processbeskrivningat för de av nämnden definierade och fastställda
processer samt utatbetade och fastställda rutiner inom tamen föt varle
process.

Socialnämnden

G
Utdragsbestyrkande

lt""'*""";;¡*
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Smæträdesdatum

2018-06-05

Arbetet med att uppfrlla ktaven hatpígättunder tiden från beslutet fram till31
maj. Socialchef, enhetschef och medarbetare på enheten har varit delaktiga.
Arbetet med ledningssystemet är dokumenterativerksamhetssystemet Stratsys.

I samband med svar till ryO kommer följande att bifogas:

o Sammansrillning och kopior på förhandsbedömningar

o Sammanställning av pågående utedningar

o Beslut om födängd utredningstid

r Sammanstâllning av pågående insatser utanför hemmet

o Kopiot på vårdplaner

o Kopior på genomfömndeplaner

Beslutsundedag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 20 1 8-05-23 S 1 09

Tj änsteskrivelse, 20 1 8-05 -09, socialchef Sand¡a Peters

Återedovisning tillsyn IVO, 201 8-05-3 1, Sandra Peters

Beslut ska skickas till
Enhetschef IFO

Socialnämnden

G
Utdngsbestyrkande

l'"*";#-
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SAr\4MANTnÄOESpnOTOKOLL 12(t5)

2018-06-05

Dnt 2018-000004

Socialnä:nnden

s7e

Delegationsbeslut

Socialnåirnndens beslut
Inkomna delegationsbeslut deþs ledamötema.

r-^;r G
Utrh.g8besg¡dsndc
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sÂrvfMÄNTnÄoespnotoKoll 13(15)

Socialnä:nnden

Smanträdesd¿tr¡m

2018-06-05

Dnr 2018-000005s80

Meddelanden

Socialnämndens beslut
Inkomn¿ meddelanden delges ledamötema.

l*;;ö-t G
Utdmgsbeetfk nde
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sAr\,fMANTnÄOeSpnotoKoLL 14(1s)
Smmträdesd¿tm

2018-06-05

Dnr 2018-000006s81

Personalfrågor

Socialnåimndens beslut
Infotmation om aktuell¿ personalftågor tas till protokollet.

uttlagsb$tyflsnde

G
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Socialnämnden

Smmtrâdesdatum

2018-06-05

s82 D¡r 201.8-000007

Information

Socialnämndens beslut
PemiIIa Eksttand, enhetschef IFO infotmenr om:

o Ekonomiskt bistånd vid studier

Sandn Pe tets, s ocialchef informetat om:

. Uppfitlining av atbetet med kvalitetsledningssystem

Mattina Enbom, contollet infotmerat om:

o Intäktet sätskilt boende

a

a

a

a

Kostnad fìir ekonomiskt bistånd
Utfallet per den sista maj uppgrck till cirka 388 000 kronor, vilket är
over budget för perioden.

Statistik övet antal beviliade timmar i hemvården
Statistik över antalvãrdtagare samt beviljade timmar i hemvfuden. I maj
månad fu2078 beviljades 2 800 timmarvilket àrnàgotlàgeänmånaden
innan. Ântal vàtdtagarcimajvx 119 stycken.

Veftställighetsläget inom äldteomsorgen
Aktuell boende- och verkställighetsstatistjk avseende verksamheterna.
Den sista maj àr 2018 stod två person i kö till särskilt boende,
demensenheten. Det var sex personer i kö till särskilt boende, somatik
och inte någon kö till korttiden. Däremot har det vant 52 tomma
rumsdygn på korttiden under mzj mànad.

Ekonomisk status für integration
Utfallet per den sista maj 2018 visar på ett underskott pä 1,5 miljoner
ktonor.

Statistik IFO

Budgetuppfiilining
Redogörelse av socialnämndens prognos som visar på underskott.

Mobilt BankID i Ciceron Assistent

a

a

a

u tdragsþestyfkan(le


