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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och datum Sessionssalen kommunhuset Karlsborg, onsdagen den 9 januari 2019, kl 17:00 

Beslutande Ledamöter 

Saeed Ardané (L), ordförande 
Barbro Björklund (KD) 
Jan Björk (C) § 12 
Leif Andersson (S), 2:e vice ordförande 
Diana Goldhammer (SD) 
Peter Kornestedt (S) 
Monika Staudinger (C), 1:e vice ordförande 
 

 
 

 Tjänstgörande ersättare 

Jan-Olof Säll (S) 
Lars-Åke Carlsson (M) 

 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Martina Enbom, controller 
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare 
 

 
 

Justerare 
 

Leif Andersson (S)  
 

Justeringens plats och tid 
 

Socialförvaltningen, Kommunhuset, 2019-01-15 
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-12 
 Fredrika Hermansson  

 Ordförande 
  

 Saeed Ardané (L)  

 Justerare 
  

 
Leif Andersson (S) 

 

 
 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-09 
Datum då anslaget sätts 
upp 2019-01-15 

Sista datum för 
överklagande 2019-02-06 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 
 

Underskrift   

 Fredrika Hermansson  
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§ 1 Dnr 7589  

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

Socialnämndens beslut 

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare.  
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§ 2 Dnr 7590  

Val av protokolljusterare samt dag för justering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden väljer Leif Andersson (S) till justerare, protokollet justeras 
2019-01-15.  
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§ 3 Dnr 7591  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 4 Dnr 2018-000246  

Ledamöter och ersättare i socialnämnden för 
mandatperioden 2019-2022 

Socialnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-17 nedanstående ledamöter och ersättare i 
socialnämnden för mandatperioden 2019-2022: 

Ledamöter: 

Saeed Ardané (L), ordförande 

Monica Staudinger (C) 1:e vice ordförande 

Jan Björk (C) 

Petra Eggen (M) 

Barbro Björklund (KD) 

Leif Andersson (S) 2:e vice ordförande 

Lina Davidsson (S) 

Peter Kornestedt (S) 

Diana Goldhammer (SD) 

 

Ersättare: 

Gunnar Lindberg (C) 

Per-Olof Andersson (C) 

Stig Palmqvist (L) 

Lars-Åke Carlsson (M) 

Christer Hoff (M) 

Jan-Olof Säll (S) 

Peter Dahlqvist (S) 

Jesper Johansson (S) 

Gudrun Hallberg (SD) 
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Kommunfullmäktige har 2018-12-17 även beslutat om inkallelseordning för 
ersättare i nämnder för mandatperioden 2019-2022.  

Beslutsunderlag 

Protokoll KF 2018-12-17 § 182 Val av ledamöter och ersättare SN 

Protokoll KF 2018-12-17 § 183 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande 

Protokoll KF 2018-12-17 § 174 Inkallelseordning för ersättare i nämnder 
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§ 5 Dnr 2018-000247  

Val av ledamöter och ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att utse nedanstående ledamöter och ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022: 

Ledamöter: 

Saeed Ardané (L) ordförande 

Monica Staudinger (C) 1:e vice ordförande 

Petra Eggen (M) 

Leif Andersson (S) 2:e vice ordförande 

Lina Davidsson (S) 

 

Ersättare: 

Jan Björk (C) 

Barbro Björklund (KD)  

Stig Palmqvist (L) 

Peter Kornestedt (S) 

Jan-Olof Säll (S)  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt socialnämndens reglemente ska det finnas ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Socialnämnden ska välja, bland utskottets ledamöter, en ordförande en 1:e vice 
ordförande och en 2:e vice ordförande.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Lönekontoret i Hova lonekontoret@gullspang.se 
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§ 6 Dnr 2018-000248  

Val av representant till Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg mandatperioden 2019-2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser socialnämndens ordförande som representant från 
Karlsborgs kommun till Samordningsförbundet Östra Skaraborg för 
mandatperioden 2019-2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet ägs av fyra parter (Kommunerna, VG-Regionen, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen). Respektive ägare har en plats i 
styrelsen.  De sex kommunerna som ingår i förbundet turas om att ha den 
ordinarie platsen för kommunerna i styrelsen ett år var och övriga kommuner är 
ersättare. Karlsborgs kommun har under år 2018 varit ordinarie och blir alltså 
nästa år ersättare. Oftast är alla ersättare med på styrelsemötena. I många 
kommuner är det socialnämndens ordförande eller liknande som väljs.   

Karlsborgs kommun ska göra ett val och utse en representant till 
Samordningsförbundet. 
 
http://www.ostraskaraborg.se/om-oss-24258355  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 20189-01-02, förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson 

Beslutet ska skickas till 

Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen (nuvarande ordförande 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg) 

ulla-karin.cannervik@arbetsformedlingen.se 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-09 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 2018-000200  

Revidering av socialnämndens tidplan för 
sammanträdesdagar 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa den reviderade tidplanen för 
sammanträdesdagar för år 2019. 

Bilaga 1, Reviderad tidplan för sammanträdesdagar socialnämnden 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag på reviderad tidplan. 

I den reviderade tidplanen ska sammanträdesdagar för arbetsutskott, nämnd 
samt dagar för beredningsmöten vara förlaga till måndagar. Detta istället för 
tidigare onsdagar för sammanträden och fredagar för beredningar. 

Historiskt sett har socialnämndens sammanträden förlagts till den första 
onsdagen i månaden, undantaget från när denna dag infaller 1-3:e i månaden. 
Då har nämnden sammanträde förlagts till onsdagen veckan efter. Detta för att 
kunna rapportera statistik för föregående månad (kostnad för ekonomiskt 
bistånd, beviljade timmar i hemvården, verkställighet i inom äldreomsorgen, 
ekonomisk status för integration och statistik IFO). 

För att klara tider för inlämning till kommunledningen, för främst 
delårsbokslut, bokslut och budget, måste socialnämndens sammanträde vid ett 
par tillfällen i den reviderade planen infalla en måndag som är 1-3:e i månaden. 
Vid dessa tillfällen kommer det inte kunna rapporterats någon statistik för 
föregående månad då det är för tidigt att ta ut statistik.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-08, förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson 

Förslag reviderad tidplan, 2019-01-07, förvaltningsekreterare Fredrika 
Hermansson 

Protokoll socialnämnden 2018-12-05§ 140 

Bilaga 14 protokoll socialnämnden 2018-12-05 § 140  
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Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Socialchef 

Enhetschefer socialförvaltningen 

1:e socialsekreterare 
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§ 8 Dnr 2018-000228  

Revidering av delegationsordning 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens beslutar att anta den reviderade delegationsordningen 
att gälla från och med 2019-02-01. 

2. Den föregående delegationsordningen, beslutad på SN 2018-12-05  
§ 143, upphör därmed att gälla 2019-01-31.  

Bilaga 2, Delegationsordning socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Delegation personalfrågor. Sid 52-55 i gällande delegationsordning. 

Personalenheten har tagit fram ett förslag på delegationsordning av 
personalärenden. Förslaget bör tas av varje nämnd, för att alla förvaltningar ska 
göra så lika som möjligt. För socialnämndens del innebär det att avsnittet för 
personalärenden förkortas och förenklas. Det som i SN delegationsordning 
benämnts med ”verkställighet” (tex bevilja semester, föräldraledighet, 
läkarbesök mm) tas till stora delar bort, eftersom det handlar om just 
verkställighet och därför inte behöver delegeras. En annan större förändring är 
att alla punkter är delegerade till närmast överordnad chef, ofta i samråd med 
förvaltningschef eller personalchef. Delegation som tidigare låg på socialchef 
och/eller personalchef för all personal är tex disciplinåtgärd, bevilja ledighet för 
enskild angelägenhet mer än 6 mån, uppsägning/avsked från arbetsgivarens 
sida, förflyttning av personal m.fl..  

Punkt 7.14: Beslut om plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare inom 
budgetram (psykiatri). 

Handläggare för LSS/SoL bör ha samma beslutsrätt/delegation vid extern 
placering som en socialsekreterare har. Jämför skrivelse i punkt 3.16. Förslag på 
ändrad delegation från socialchef till biståndshandläggare. Lägger till hänvisning 
till aktuell lagparagraf (4 kap. 1 § SoL). 

Punkt 13:4: Delegation om att polisanmäla eller inte polisanmäla brott mot 
underårig. 

Ändras från utskott till enhetschef och 1:e socialsekreterare. 

Punkt 13:8:  Lägg till 1:e socialsekreterare som delegat. 
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Beslutsunderlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-12-12 § 217 

Förslag reviderad delegationsordningen, 2018-12-06, Sandra Peters.  

Socialnämndens delegationsordning, Bilaga 17 SN 2018-12-05 § 143 

Tjänsteskrivelse, 2018-12-06, socialchef Sandra Peters 

 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschefer socialförvaltningen 

Biståndshandläggare SoL/LSS, Herman Johansson 
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§ 9 Dnr 2019-000001  

Delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Inga delegationsbeslut delgavs ledamöterna vid detta sammanträde.  
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§ 10 Dnr 2019-000002  

Meddelanden 

Socialnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Inga meddelanden delgavs ledamöterna vid detta sammanträde.  
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§ 11 Dnr 7592  

Personalfrågor 

Socialnämndens beslut 

Information om aktuella personalfrågor tas till protokollet.  
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§ 12 Dnr 2019-000003  

Information 

Socialnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet.  

 

Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare informerar: 

 Sekretessförbindelse 

 Fullmakt för postöppning 

 Samtycke om behandling av och publicering av personuppgifter 

 Beredning inför AU/SN 

 

Martina Enbom, controller informerar: 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista december uppgick till cirka 446 tkr, vilket är över budget 
för perioden. 

Statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I december 
månad år 2018 beviljades 3 385 timmar vilket är något högre än månaden 
innan. Antal vårdtagare i dec var 127 stycken. 
 
Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista 
december år 2018 stod fyra person i kö till särskilt boende, demensenheten. Det 
var tre personer i kö till särskilt boende, somatik och inte någon kö till 
korttiden.  

Ekonomisk status för integration 
Utfallet per den sista december 2018 visar på ett överskott på cirka 866 tkr. 
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