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Ptotokollet är iusterat. Justetingen ha¡ tillkännagivits genom anslag.
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Kommunhuset, Storgatan 16,546 82 Kadsborg
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Fredrika Flermansson
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Dnr 7589

Socialnämnden

s13

Upprop samt anmâlan om tiänstgörande ersättare

Socialnåimndens beslut
Upprop samt anmälan om tjänsqörande ersättare.

LN
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s14 Dnt 7590

Val av protokolliusterare samt dag für iustering

Socialnämndens beslut
Socialnämnden vâlier Leif Andersson (S) till justerare, protokollet iusteras
2019-02-11.

Socialnämnden

l'-fr"*'-, ry
utdngsþestyflsnde
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Socialnämnden

Smmträdesdan¡m

2079-02-04

Dnr 7591s1s

Godkännande av dagordning

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkinner dagordningen.

L-îq
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Socialnämnden

Smmmnádesdarum

2019-02-04

Dnr 2018-000054s16

Dokumenterade awikelser fjärde lvartalet 2018, hälso-
och siutvård

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner rappotteringen.

S¿mmanfattning av ärendet

Dokumenterade awikelser inom den kommunala hälso- och sjukvården under
det ! árde Lçrartalet 2078.

Beslutsundedag
Ptotokollsutdrag socialnämndens arbetsutsko tt 2078-07 -21 S 24

Awikelserapportering f1àrde kvartalet 2078,2079-07-T4,MASJessica Havsmon

Beslutet ska skickas till
MAS

L4
Utdmgsbestyrkande
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Socialnämnden

Smantridesdatum

2019-02-04

Dnr 201.8-000234s17

Riktlinie fiir läkemedelshantering inom hälso- och
siul.rvården i Skaraborgs kommuner

Socialnämndens beslut
7. Social¡rämnden antar den reviderade riktlinjen för läkemedelshantering

inom hälso- och sjukvården i Skaraborgs kommuner att gälla från och
med 2019-03-01.

Bilaga 3, Riktlinie fifu läkemedelshanteting inom häIso- och
sjukwåtden i Skatabotgs kommunet

2. Den föregående riktlinjen föt läkemedelshantering inom hälso- och
sjukvården, SN 2016-09-07 S 82, upphör därmed att galLa2019-02-28

Sammanfattning av ärendet

Läkemedelshanteringen är ett av de största riskområdena inom den kommunala
hälso- och sjukvården. Mas 

^rrsv^r^r 
för attfördela ânsvâret och fastställa

ändamålsenlþ riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering för att uppnå
högsta möjliga patientsäkerhet. Riktlinjen förtydligat hur patientsäkethetsarbetet
ska bedrivas, vilken ansvarsfördelning vid läkemedelshantering som gäller,
läkemedelskedjan, läkemedelsbehandling, läkemedelsgenomgång, kontroll och
förvaring, narkotikaklassade läkemedel mm. Riktlinjen fu framtagen av en
arbetsgtupp av medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Till riktlinjen finns 11

stycken bilagor med tex anvisningar, malTar och listor.

Beslutsundedag

Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 201 8-01 -27 23

Tjänsteskrivelse, 2018-12-27 , socialchef Sandra Peters

Riktlinje för läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården i Skaraborgs
kommuner, 20790307,Jessica Havsmon.

Beslutet ska skickas till
MAS

Utdmgsbestyrkande
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Socialnämnden

Smmant¡ädesdatum

2019-02-04

Dnr 2018-000060$18

Socialnämndens budgetuppftili nin g 2018

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner information om budgetuppföljning 20 1 8.

Bilaga 4 B udge tuppfüIining s ocialnämnden 2018

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska resultatet för 2018 visar ett underskott på ca7,7 mnkr.

Orcaket tiII s törc ta b udgetavuikels et:

Individ och familieomsorg - 1 111tkr. Placeringar som inte finns med i
budget. Konsultkostnad för att täckavakanta tjänster. Under året har både
placeringar avslutats och nya har tillkommit. I slutet av kv 4 beviljade
Migrationsverket en del av ansökan om ersättning för placeringar som
förbàttrz; prognosen.

Ekonomiskt bistånd - 858 tkr, nya klienter utan egen försörjning.

Funktionsnedsättning enligt SoL - 7 220 tkn.1 placering som är avslutad
kvartal 3,7 ny placering kvartal 3 som har fortsatt kv 4 och 1 placering i 1,5

månader.

Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB -2203 tkr. Arenden dtu förhållande
har ändrats eller är helt nya järrrfötmed när budgeten beslutades. Arenden har
både avslutas och nya hat tillkommit. Under kv 4hx ärenden fätt nya beslut
som innebär större kostnader för kommunen

Vetksamhetstesor - 602 tlr. Nytt avtal som är dyme.

Myndighet våtd och omsorg - 1,242 tkr. Svårt att få personal till solnmaren
med dytare kostnader som följd. Ökat behov av tekniska hfälpmedel.

Korttidsboende - 851 tkr. Flera vårdtagare med stort omvårdnadsbehov,
vilket inneburit dubbelbemanning under en längre tid. Vårdtyngden har varit
något bättre sista kvartalet.

Integrationsverksamheten har i tidigare plognoser visat underskott men är
nu i balans efter omorganisation. Awecklingen av HVB i egen tegi har gått
fortzre än man trott.

Beslutsundetlag
Tj änsteskrivelse, 20 1 9 -0 7 -25, conttoller Martina Enbom

Budgetuppföljning decembet 2078, 2079 -07 -25, controller Martina Enbom

L4
U tdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

Ekonomichef

Enhetschef, socialförvaltningen
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SAMMÄNTnÄOESpnOTOKOLL 11Q2)
Smættâdesda¡rm

2019-02-04

Dnt 2018-000244

Socialnämndens årsredovisning 2018

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisning 20 1 8.

Bilaga 5 Árcrcdouisnùry socialnãímnden 2018

Sammanfattning av ärendet
,A.rstedovisningen ska sammanfatta det gångna årets verksamhet i de Srra
perspektiven, "boende /besökare", "ekonomi", "medarbetare" och
"samhällsutveckling2'. I socialnämndens styrkort finns beslutade måI, stytal och
aktivitetet. Dessa följs upp i årsredovisningen.

Ett av de $'ra målen nåddes under 2018.

Beslutsundetlag
Tjänsteskrivelse, 2078-72-28, socialchef Sandra Peters

Åtstedovisning socialnämnden 20 1 8, 2019 -01 -03, socialchef Sandra Peters

Beslutet ska skickas till
Enhetschefer socialförvaltningen

Controllet

Ln
Utdmgsbestyrkande
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Socialnämnden

SmmÛàdesdatum

2019-02-04

Dnr 2018-000243s20

Socialnämndens internkontroll 2018

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner uppfölningen av intemkonttollen.

Bilaga 6 fntetkonttoll socialnämnden 2018

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har i enlighet med tidplanen inkommit med
internkontrollrappott. Granskningen visade inga anmärkningsbara brister.

Beslutsunderlag
Protokollsutdtag socialnämndens atbetsutskott 201 8-01 -21 S 1 1

Uppföliningsrapport av intemkontrollplan 2075-2078, socialnämnden
uppfötjning tu 2078, 2018-01 -1 4, controller Martina Enbom

Tj änsteskrivelse, 20 1 9 -0 1 - 1 4, controller Martina Enbom

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

>wrf-M
Utdngsbestyrkande
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2019-02-04

s22 Dm 201.9-000011

Förordnande gällande lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) - tjänsteperson

Socialnämndens beslut
7. Socialnämnden beslutar att återkalla förordnandet till före detta

enhetschef individ- och familjeomsorgen Inka Danehammat och föte
detta 1:e socialsekreterare att enligt LVU 43 $ I st p I begära och
äterkalla polishan&äckning för att enligt 32 S LVU bereda läkare
tillträde till den unges hem eller fâr attinställa den unge till
läkarundetsökning. @eslut SN 2016-10-05 S 105)

2. SociaLrämnden beslutar att återkalla förordnandet till före detta
enhetschef individ- och familjeomsorgen Inka DanehaLmmlr och före
detta 1:e socialsekreter^Íe 

^tt 
enligt L\.U 43 $ I st p 2begàra och

àterkalfa polishandräckning för att enligt 32 S LVU bereda läkare
tilltrâde till den unges hem eller fãr att inställa den unge till
läkarundersökning. (Beslut SN 2016-10-05 S 105)

3. SociaLrämnden beslutar att fötotdna enhetschef individ- och
familjeomsorgen Pernilla Ekstand och l:e socialsekreterare Heléne

Juntunen att enligt LVU 43 $ I st p I begära och återkalla
polishandräckning för att enligt 32 S LVU bereda läkare tillträde till den
unges hem eller fär att inställa den unge till läkarundersökning.

4. Socialnämnden beslutar att förordna enhetschef individ- och
familjeomsorgen Pernilla Ekstand och I:e socialsekreterate Heléne

Juntunen att enligt LVU 43 $ l st p 2begàra och återkalla
polishandräckning för xt genomföra beslut om vård eller
omhändetagande med stöd av LVU.

Sammanfattning av ätendet

Beslut om att begära polishandräckning enligt L VU 43 $ I st p I och 2 inte kan
delegeras. Däremot kan särskilda (namngivna) tjänstemän förordnas rätten att
fatta sàdtna beslut. Delegation innebfu att fatta beslut utiftån en viss befattning
medan förordnande'ár att fatta beslut personligt.

Det finns behov av att socialnämnden förordnar namngivna tjänstemän rätt ztt
begàø och åtetkalla polishandräckning enligt LVU 43 $ I st p I och 2.

Enhetschef samt L:e socialsekreteørepà individ- och familjeomsorgen hat
slutat och ers¿tts av andta tjänstepersoner.

Socialnämnden

L4
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2079-02-04

Beslutsunderlag

Ptotokollsutdag socialnämndens atbetsutskott 2018-01-21 S 24

Protokoll socialnämnden 2076-70-05 S 105

Tjänsteskrivelse, 2019-01-16, förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson

Beslutet ska skickas till
IFO

Socialnämnden

Utdngsbestyrkmde
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Smæträdesdatum

2019-02-04

s23 Dm 201,9-000012

Kompletterande beslutanderätt - ftirordnande att fatta
beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om
våtd och unga (LVU) och enligt lagen om vård av
missbrukare (LVM) - ledamot

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutat ztt àterkal7a före detta 1:e vice ordförande Bdtt

Blom (tV! förordnande att fatta beslut på nämndens vägnar, enligt de

punkter som anges nedan under beslutspunkt 2. (Beslut SN 2016-06-08

s 76.)

2. Socialnämnden beslutar att ge kompletterande beslutanderätt och
förordna ordföranden Saeed Ärdané (L), 1:e vice otdförande Monica
Staudinger (C) och 2:evice otdfötande Leif Andersson (S) att besluta på
nämndens vàgnar i följande ärenden:

o Beslut om omedelbart omhändefiagande enligt 6 $ lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga QVU).

o Beslut enligt 11 $ I st L\.U, om hur vården skall otdnas och vat den
unge skall vistas undet vårdtiden.

o Beslut enligt 11 $ 2 st LVU om att den unge får vistas i det egna

hemmet.

Beslut enligt 9 S LVU om âtt omhändertagande enlþt 6 $ LVU ska

upphöra.

Beslut enligt 21 S LVU attvârd med stöd av LVU skall upphöra.

Beslut enligt 27 S LVU om tillFálligt flyttningsförbud.

Beslut enligt 43 $ I st I p LVU om biträde av polismyndighet att
genomföta lãkarundersökning av den unge.

Beslut enligt 43 $ I st 2 p LVU om bitäde av polismyndighet att
genomföra om vård eller omedelbart omhändetagande.

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 S L\.U.

Beslut enligt 45 $ I st p 2 ombegàran om polishandräckning för att fä
till stånd läkarundetsökning enligt LVM.

Beslut enhgt32 S L\tU.

Socialnämnden

a

a

a

a

a

a

Utdragsbe styrkande
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Social¡rämnden

Smmmtrádesdatum

2019-02-04

s24 Dnr 2018-000250

Yal av två ledamöter och två ersättare i Kommunala
pe ns io närs rådet ftir tide n 2019 -02-01- 2023-01-31

Socialnämndens beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ätendet
Enlig kommunala pensionärstådets reglemente (KPR) utser kommunstyrelsen
två politiska ledamöter och ersätt¿revarav en ska va¡a ledamot i
kommunstyrelsen och en i socialnämnden.

Kommunstytelsen hat vid sammanträde 2019-01-14 utsett följande två
ledamöter och två ersättare för tiden 2079-02-07 - 2023-07-37:

Ledamötet

Kjell Sjölund (C)

Saeed fudané p)

Ersättate

Inget Latsson (L)

Leif Andersson (S)

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 201 8-0 1 -21 S 1 6

Protokoll kommunstytelsen 2019-01-14 S 9

hø
Utdmgsbestyrkande
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Sammträdesdatum

2019-02-04

Sammanfattning av ärendet

Beslut om omedelbat omhändertagande måste ibland kunna fattas med mycket
kort varsel. Därför har "nämndens ordförande eller någon 

^nrtzÍt 
ledamot som

nämnden har förordnat" r,àttattfatta dessa beslut. Denna så kallade
kompletterande beslutandetätt förutsätter att nämndens, eller i förekommande
fall utskottets, beslut inte kan awaktas.

I 10 kap. 4 $ socialtjänstlag Q001:453) föreskrivs begänsningar i
socialnämndens rätt att delegera. Där stadgas att uppdrag att besluta på
nämndens vägnt i fuenden som är en uppgift för nämnden, bland anî^t beslut
om omedelbart omhändertagznde, endast ffu ges åt en särskild avdelning som
består av ledamöter eller ersättare i nämnden, ett så kallat utskott.

Vid sidan av reglerna om delegation finns det bestämmelser om tàtt attí
nätmate ang¡vna situationer av brådskande karaktär fatta beslut i nämndens
ställe, så kallad kompletterande beslutanderätt. Beslutanderätten anges direkt i
lag och för det falT ar;lnan nämndledamot ska förordnas behövs ett särskilt
förordnade där dessa person nâÍrnges.

För att minska sårbarheten och öka tillgängligheten föreslås att ordförande, l:e
vice ordförande och 2:e vtce ordfötande ges fötordnande att fatta beslut med
kompletterande beslutandetätt. Tidigare hat det endast varit ordförande och 2:e
vice ordförande som haft kompletterande beslutanderätt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 201 8-01 -21 S 5

Protokoll socialnämnden 2016-06-08 S 76

Protokoll socialnämnden 2016-03-02 S 33

Tjänsteskrivelse, 2019-01-16, förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson

Beslutet ska skickas till
IFO

Socialnämnden

ï-ry, Lftq
Utdmgsbestyrkande
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Socialnämnden

KOMMUN SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 1,9Q2)

Smmantridesdan¡m

2079-02-04

$2s Dnr 2018 -000245

Revidering av tillämpningsfïireskrifter

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar 

^tt ^rLtz- 
de reviderade tillämpningsföreskrifter

för avgifter i Karlsborgs kommun ztt gàila från och med 2019-03-01.

Bilaga 7 Tillämpningsfrircsktiftet fr)t augiftet i Katlsbotgs
kommun

2. Socialnämnden beslutar att upphäva tidigate tillämpningsföreskrifter för
avgifter i Karlsborgs kommun, KF 2016-10-31 S 170, från och med
2079-02-28.

Sammanfattning av ätendet

Riksdagen hat beslutat âtt râdio- och TV-avgiften sk¿ avskaffas och ersättas
med en individuell public service-avgift som tas in via skattsedeln. Den nya
avgiften införs 1 janaan 2079.

I tillämpningsföreskrifterna för avgifter i Karlsborgs kommun står att TV-licens
tillhandahålles avgiftsfritt vid äldreboende. Avgiftshandläggarens förclag àt ztt
ändra ordalydelsen till Kabel-TVavgift.

Beslutsundetlag
Tjänsteskrivelse, 201 9-0 7 -7 4, avg¡ftshandläggare Maria Junggren

Förclag till revidering av tillämpningsföreskrifter för zvglfter. i Kadsborgs
kommun 2019 -01 -1 4, avgiftshandläggare Maria Junggren

Tillämpningsföreskrifter för avgifter i Kadsborgs kommun KF 2016-10-31 S 17

Beslutet ska skickas till
Avgiftshandläggare

L4
Utdragsbestyrkande
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Smmtràdesdatum

2019-02-04

s26 Dnr 2018-000239

Sammanställning klagomål och synpunkter 2018

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkäntet2}78 årc sammanställning av inkomna klagomål och
synpunktet.

Sammanfattning av ärcndet

Yage ät ska en sammanfattrring av inkomna kJagomål och synpunktet redovisas
till nämnden. Redovisningen innehållet en kottfattad beskrivning av
klagomålet/synpunkten samt vilka åtgfuder som vidtagits i samband med
utredning av händelsen. Analys av klagomålen tas upp i den åtliga kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen.

Beslutsundetlag
Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 201 8-01 -21 S 12

Sammanställning klagomål och synpunkter 2018, 20790702, Sandra Peters

Tj änsteskrivelse, 20 1 8- 1 2-28, socialchef Sandta Peters

Beslutet ska skickas till
Enhetschefer socialförvaltningen

MAS

Socialnämnden

Lfr
Utdngsbestyrkande



KAR.TSBORGS

KOMMUN
Sid¿

SAMMANTnÄOESpROTOKOLL 2182)
Smætiädesdatum

2019-02-04

s27 Dnr 2018-000241

fuüg sammanställning av det systematiska
arbetsmiliöatbetet

Socialnämndens beslut
Social¡rämnden godkänner sarffnanställningen av 2078 åts systematiska
atbetsmiljöarbete.

Sammanfattning av ärendet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker löpande under året. Arbetet innebär att
undetsöka, dskbedöma, ätg,årda och följa upp arbetsmiljön. Detta kan götas
med en tad olika moment. Dessa moment ska beskrivas och sammanställas
fuligen. I sammanställrringen ska det âveln ftamgà vad som uppnåtts och vilka
resultat ïtgþrdernr fàtt.

Beslutsundedag
Ptotokollsutdtag socialnämndens arbetsutsko tt 2078-07 -21 S 1 3

,{rlig sammanställning av arbetsmiljöarbetet i socialförvaltningen 201 8,

20790704,Sandta Petets

Tjänsteskrivelse, 201 8-1 2-28, socialchef Sandra

Beslutet ska skickas till
Enhetschefer socialförvaltningen

Personalenheten

Socialnämnden

Lø



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 22Q2)
Smmnädesdamm

Socialnämnden

s28 Dnr 2018 -000240

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkánnet 2018 års kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

Sammanfattning av ärendet

Ya4e fu. bör socialförvaltningen sammanställa hur kvalitetsatbetet bedrivits och
vilka tesultat ârbetet genererat. Yarle âr ska socialförvaltningen göra en
sammanst¿illning över hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits och vilka resultat
arbetet genererat. Patientsäkerhetsbetättelsen ska skickas till Socialstyrelsen
senast den 1 mars varrye ãn.

Beslutsundetlag
Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 201 8-0 1 -21 S 1 4

Kvalitets- och patienssäkerhetsberättelse, Socialnämnden år 20 1 8.

Tjänsteskrivelse, 201 8-1 2-27, socialchef Sandra

Beslutet ska skickas till
Enhetschefet socialförvaltningen

MAS

Utdmgsbestyrkande

¿t



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 23Q2)
Smmtrádesdatum

2019-02-04

Dnr 2018-000235

Socialnämnden

s2e

Sammanställning av inkomna Lex Sarah-rapporter
2018

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner sârnmanställningen av 2078 års inkomnâ râpporter
enligt Lex Satah.

Sammanfattning av ärendet

Yaqe fu ska en sammanfattning av inkomna rapporter enlþt Lex Sarah
redovisas till nämnden. Redovisningen innehåller en kortfattad beskrivning av
rapportema samt vilka àtg;àrder som vidtagits i samband med uttedning av

händelsen. Analys av rapportemâ tas upp i den årliga kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen.

Beslutsundedag

Protokollsutdrag socialnämndens atbetsutskott 201 8-01 -21 S 1 5

Sammanställning rapporter enlþ Lex Sarah 2078,20790103, Sandra Petets

Tjänsteskrivelse, 201 8-1 1-28, socialchef Sandra

Beslutet ska skickas till
Enhetschefer socialförvaltningen

Utdngsbestyrkande



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMAI\TnÁ,OESpnOTOKOLL 24Q2)

Socialnämnden

Samntrádesdatum

2019-02-04

Dr 201.8-000238s30

Rapport Lex Sarah Klippan

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar âtt vidtâgna àtgþder fu tillräckliga.

Sammanfattning av ätendet
Brukaren gfu ut genom ytterdörren ftån avdelningen Klippan utan att personal
uppmärksaÍrmâr detta. Den boende blir nerþld då han inte hade några

ytterkläder på sig. Personal upptäcker att hon är utanför och inte kan komma
in. Orsaken till händelse¡ar- a;tt dörrlarmet inte fungerat med brukarens tagg.

Kontakt med leverantöten för åtgärd. Larmsystemet måste uppgraderas innan
åtgárden kan genomföras. Utredningen klargör att missförhållande förelegat.

Beslutsundetlag
Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 20 1 8-0 1 -21 S 24

Utedning enligt Lex Sarah, 20787227 Sandra Peten

Rapport del1,20787217

Rapport del 2, 20787277, Eva Olsson

Tjänsteskrivelse, 201 8-1 2-27, socizlchef Sandra

Beslutet ska skickas till
Enhetschef särskilt boende, Eva Olsson

Utdr¿gsbestyrkande



KARLSBORGS

KOMMUN
Sida

sArvrMANTnilOnSpnoToKoLL 2sQ2)

Socialnämnden

Smmtràdesdatum

2079-02-04

Dnr 2018-000236s31

Rapport Lex Sarah Klippan

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgârder är tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet

Brukaren går ut genom ytterdören från avdelrringen Klippan utân âtt personal
uppmärksammar detta. Den boende blir nerþld då han inte hade nïgr:.
ytterkläder på sig. Personal uppt'ácker a;tthai¡ är utanför och inte kan komma in.
Orsaken till händelsen'àr att dörrlarmet inte fungerat med brukarens tagg.
Kontakt med levemntören för åtgàtd. Lâmsystemet måste uppgtaderas innan
åtgärden kan genomföras. Utredningen klargör att missförhållande förelegat.

Beslutsundeilag
Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 201 8-0 1 -21 S 1 9

Utedning enlþ Lex Sanh, 20787227, Sandm Peters

Rapport de17,20787277

Rapport del 2, 20787277, Eva Olsson

T jänsteskrivetse,2078-72-2T,soctaLchef Sandra

Beslutet ska skickas till
Enhetschef sfuskilt boende, Eva Olsson

Utdmgsbestyrkande



GI
¡t¡l¡

ì

KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

Socialnämnden

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 26Q2)
Smæträdesdatum

2019-02-04

s32 Dnr 20L 8 -000237

Rapport Lex Sarah Klippan

Sociaträmndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagna ãtg;åtder ir tillräcklþ.

Sammanfattning av ärendet

Brukaren g"r rt genom yttetdören ftån avdelningen Klippan utân att personal
uppmärksaÍrmat detta. Den boende blir nerþld då han inte hade rrïgn
ytterkläder på s€. Personal uppricker atthanarutanför och inte kan komma in.
Orsaken till händelsen àt att dörrlarmet inte fungerat med brukarens tagg.

Kontakt med leverantören f& ätg;àtd. Larmsystemet måste uppgtadetas innan
åtgärden kan genomföras. Utredningen klargör att missförhållande förelegat.

Beslutsundeilag
Protokollsutdtag socialnämndens arbetsutskott 20 1 8-0 1 -21 S 20

Utredning enligt Lex Sarah, 20787227, Sandra Petets

Rapport del7,20787277

Rapport del 2, 20787277, Eva Olsson

Tjänsteskrivelse, 201 8-1 2-27, socíalchef Sandm

Beslutet ska skickas till
Enhetschef sfuskilt boende, Eva Olsson

signatur Utdngsbeatyrkande



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÁOBSpnOTOKOLL 27Q2)

Socialnämnden

Smmmädesdatum

2019-02-04

Drc 201.9-000006s33

Rapport Lex Sarah Klippan

Socialnämndens beslut
Socialnämnden besluar aft vidtâgna àtg,"àndet är tillräcklþa.

Sammanfattning av ärendet

Brukaren går ut genom ytterdörren från avdelningen Klippan utân âtt personal
uppmärksaÍìmar detta. Den boende blir nerþld då han inte hade nâgra
ytterkläder på sb.Personal upptäcker atthan är utanför och inte kan komma in.
Orsaken till händelsenär út dörrlarmet inte fungerat med brukarens tagg.
Kontakt med leverantören för âûgàLrd. Larmsystemet måste uppgtaderas innan
åtgärden kan genomföras. Utredningen klargör att missförhållande förelegat.

Beslutsundetlag
Protokollsutdng socialnämndens arbetsutskott 201 8-01 - 21 S 21

Uuedning enligt Lex Sarah, 20787227, Sandra Peters

Rapport de17,20787279

Rappott del 2, 20787279, Eva Olsson

Tj änsteskrivelse, 20 1 9-0 1 -04, socialchef Sandra

Beslutet ska skickas till
Enhetschef särskilt boende, Eva Olsson

Utdmçbestyrkmde



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 28Q2)

Socialnämnden

Smmtrádesdatum

2019-02-04

Drc 201,9-000007s34

Rapport Lex Sarah Klippan

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagna ãtgàrder. fu tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet

Brukaten gfu ut genom yttetdörren från avdelrringen Klippan :utan 
^tt 

personal
uppmärksarnmât detta. Den boende blir nerkyld dã}ra;ninte hade nàgra
ytterkläder på sig. Personal upptäcker atthan àrutanlör och inte kan komma in.
Orsaken till händelsen,àt att dörrlarmet inte fungerat med brukarens tagg.

Kontakt med leverantören för ãtgfud. Lâffisystemet måste uppgtaderas innan
åtgárden kan genomföras. Utredningen klargör att missförhållande förelegat.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutsko tt 2078-07 -21 S 22

Utredning enligt Lex Sarah, 20787227, Sandra Peters

Rapport de17,20787278

Rapport deI 2, 20787227, Eve- Olsson

Ti änsteskrivelse, 20 1 9-0 1 -04, socialchef Sandra Peters

Beslutet ska skickas till
Enhetschef särskilt boende, Eva Olsson

Utdngsbestyrkande



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAr\{MANTnÄOESpnOTOKOLL 29Q2)

Socialnämnden

Smmtr¿idesdatm

2079-02-04

D¡r 2079-000001s3s

Delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
Inkomna delegationsbeslut deþs ledamötema.

Lø



KAR,TSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOBSpnOIOKOLL 30Q2)

Socialnämnden

Smtdidesda¡¡m

2019-02-04

Dnr 20L9-000002s36

Meddelanden

Socialnämndens beslut
Inkomna meddelanden deþs ledamötema.

Lf,



KARTSBORGS

KOMMUN
Sid¿

sÄruMÄNTnÄonspnotoKoll 31Q2)

Socialnämnden

Smträdesd¿tum

2019-02-04

Dnr7592s37

Personalfrågor

Socialnämndens beslut
Informationen tas till ptotokollet.

Utdngsbestyrkende



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

sAMMÄNTmiOBSpnOTOKOLL 32Q2)

Socialnämnden

Samætrâdesdatum

2019-02-04

Dnr 20'1.9-000003s38

Information

Socialnämndens beslut
Informationen tas till protokollet.

Sandta Peterc, socialchef infomterat om:

o Information till ledamöteffia gällande sekretess och iäv

o Utbildningsdag gällande socialnämndens vetksamhet
fìir samtliga ledamötet,4 mats 2019

Frcddlra lfetmansson, füwalnfuryselaetetate infotmetat om:

o Fotografering otdinade ledamötet i SN

o Datamängd läsplattor

Mattina Enbom, conaollet infotmetat om:

o Budgetz0lg
Fördelning budget 2019, kostnader som bidtog till undetskott 2018
följet med 8112019.

o Kostnad fiir ekonomiskt bistånd
Utfallet per den sista jan uppgtck till cirka 428 tkr, vilket fu över budget
för perioden.

o Statistik över antal beviliade timmar i hemvården
Statistik över antal vãrdøgarc samt beviljade timmar i hemvården. I
januan månad fu 2079 beviljades 3 3241 timmat vilket tu något làge ät
månaden innan. Antal vàrdtagarc i januanvar 726 stycken.

o Verkställighetsläget inom äldreomsorgen
Aktuell boende- o.6 n ¡þs¡ällighetsstatistik avseende verksamhetema.
Den sista jartuanfu2079 stod wå person i kö till särskilt boende,
demensenheten. Det var tre personer i kö till sfuskilt boende, somadk
och inte någon kö till korttiden.

o Ekonomisk status fìir integmtion
Utfallet pet den sista januari 2079 vtsar på ett överskott på cirka 92 tJrr'.

ïry\ /e Utdmgsbestyrkande


