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Smmtrådesdatr¡m

2019-03-04

Sessionssalen kommunhuset Kadsborg måndagen den 4 mars 2019, kl 17:00

Ledamöter

Socialnämnden

Plats och datum

Beslutande

Underskrifter

Sekreterate

Ordftirande

Justetate

Instans

Sammanrädesdatum
då anslaget sätts

nderskrift

Saeed Ardanè p), Ordförande
Monica Staudinger (C), 1:e vice ordförande 39-43,45-52
Leif Ândersson (S), 2:e.v.tce ordförande
Diana Goldhammer (SD)
Peter Kornestedt (S)

Jan Björk (C)
Petra Eggen (IVf)

Lina Davidsson (S)

Tiänstgörande Ersättate

Gunnat Lindberg (C)

närvatande Tiänstemän
Sandra Peters, socialchef
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare
Martina Enbom, controller SS 39-42, 52

Jessica Havsmon, MAS SS 39-42

Peter Komestedt (S)

plats och tid Kommunhuset, socialförvaltningen, 2019-03-77

ñ-ê /,'u ,'
Fredrika Hermanss

Ei tiänstgömnde ercättarc
Gudrun Hallberg (SD)

Pangrafet ss 3e-s2

201.9-04-02

on

4-'./
'uv

Peter Komestedt (S)

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är iustetat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämnden

2019-03-04

2079-03-1.L
Sista datum ftir
överklagande

Kommunhuset, Storgatan 1,6, 546 82 Kadsborg

fu.a* 1""'r*

signatur

ftir

Ftedrika Hermansson

Utdngsbestyrkande
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Smmträdesdatum

2019-03-04

Ä¡endelista

s3e Dnr 7589
Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare.................... .........3

S 40 Dnr 7591
Godkännande av dagordning .....................4

S 41 Dnr 7590
Val av protokolljusterafe samt dag för justering...... ........................... 5

S 42 Dnr 2019-000027
Riktlinje för kost/nutdtion i ordinärt boende

S 43 Dnr 2019-000036
Hemlþhållande av vistelseort enlþt 14$ 2st2pLYU .......8

s44
.......9

s45
.....10

Socialnämnden

Dnr 2019-000034
Umgángesbegränsning enligt 14 $ 2 st 1p LVU

Dnr 2019-000035
Umgángesbegdnsning enligt 14$ 2st 1p LVu............

$ 46 Dnr 2019-000010
Rapportedng enligt Lex Sarah....

S 47 Dnr 2019-000028
Överenskommelse länssamverkan psykisk hälsa 201.9-2020............. .....1,2

S 48 Dnt 2019-000029
Budgetuppföljning februari 2079............. ...................... 13

S 49 Dnr 2019-000001
Delegationsbeslut........... ......74

S 50 Dn¡ 2019-000002
Medde1anden................... ...... 15

S 51 Dnt7592
Personalfiågor.................... ......................... 16

S 52 Drc2079-000003

.......6

..... 1 1

sigDatur
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SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 3(17)
Smmtråidesdatum

2019-03-04

s3e Dnr 7589

Upprop samt anrnälan om tiänstgörande ersättare

Socialnämndens beslut
Upprop samt anmälan om tjânsqörande ersättare.

eignatur

f/<
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2019-03-04

s40 Dm759t

Godk2innande av dagordning

Socialnämndens beslut
ilrende gällande övedyttning ¿v vfudnad till s¿irskild förordnad vårdnadshavare
utgåt. Sociahárnnden godkrinner sedan dagotdningen.

Socialnämnden

eigmtut
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2019-03-04

s41 Dnr 7590

Val av protokolliusterare samt dag fiir iustering

Socialnåimndens beslut
Socialnämnden válier Peter Kornestedt (S) till justetate, protokollet iustens
2019-03-77.

Socialnämnden

lW-tGt Utdngsbcetyrtandc
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Socialnämnden

Sammtrâdesda¡¡m

2019-03-04

Dnr 201,9-000027s42

Riktlinie fiir kost/nutrition i ordinärt boende

Socialnämndens beslut
SociaLrämnden antar riktlinjen för kost/nutrition i ordinärt boende att gà17a,

från och med 2019-04-01.

Bilaga 8, Riktlinje füt kost/nutítion i otdinätt boende

Sammanfattning av ätendet
Rikdinje för kost och nutdtion ska tillámpas inom Vård och omsorg i ordinärt
boende i Karlsbotgs kommun. Kommunen har det yttersta ansvaret för att den
enskilde får det stöd och den hjälp den behöver. Verksamheten ska bygga på
människors rätt till självbestämmande och integdtet och kvalitet i verksamheten
ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Inom biståndsbedömd dagomsorg samt i ordinärt boende har kommunen
ansvâr för hálso- och sjukvård ,rpp till sjuksköterskenivå enligt Hälso- och
sjukvfudsavtalet. Obehandlade undemäring ökar risken för infektioner,
utveckling av trycksår och dödlighet. Konsekvensemâ av undernäring inneb:ir
stort lidande föt de drabbade och en stor kostnad för samhället. Undernãnngär
Iàttate att förebygga àn att behandla. Därför är det 

"iktigt 
attha bra riktlinjer

och rutiner för att identifiera de personer se¡¡ ligger i dskzonen, arbeta
förebyggande och att snabbt vidtâ åtgârder för de personer där undernänngàr
ett faktum. Att minska risken föt undemäting i"S. i Socialstyrelsens samlade
stöd för patientsäkerhet.

Förtydligande av ansvarsfördeLringen för samdþa yrkeskategorier samt ledning
som alla har ett gemensamt 

^rtsvzrr 
att i sitt utövande ge vfudtagaren ett gott

nutritionsomhändertagande. Utgångspunkten är att vàtdøgaren har ett eget
ârrsvar. I de fall därvLrdtagaten inte kanta ânsvâr för hela eller delar av sin
näringstillförsel har kommunen ett ansvar för attbehovet tillgodoses. Riktlinjen
definierar kvalitetskrav för mat och måltider som erbjuds i kommunen och
säkerställer att de följer nationella kvalitetskrav och rekommendationer.

ï'ry7@
Utdngsbestyrkande
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2019-03-04

Beslutsundedrag

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-02-18 S 43

Tjänsteskdvels e, 2079 -02-04, MAS Jessica Havsmon

Förclag dkdinje föt kost/nutdtion i ordinärt boende, 2019-02-04, MASJessica
Havsmon

Beslutet ska skickas till
MAS

Socialnämnden

lwtkt Utdngsbestyrkende
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Socialnämnden

Smmmädesdatum

2019-03-04

Dm 2019-000010

Rapportering enligt Lex Sarah

Socialnämndens beslut
7. Socialnämnden beslutar âtt vidtagnz ätgþder ár tillräckliga.

2. Socialrämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över avtalet och
ufteda vilka åtgárder som kan vidtas med leverantören då
levnadsvillkoren inte upp!'lls.

Åt"rr"pportering ska ske till social¡rämnden sammanträde 2019 -04-08.

Sammanfattning av ärendet

Brukaten går ut genom ytterdören från avdelningen Klippan vtaLn attpersonal
uppmätksammar detta. Den boende blir nerþld dâ.han inte hade nã,gra

ytterkläder på sig. Personal upptäcker atthzn är utanföt och inte kan komma in.
Orsaken till händelsenàt att dörrlarmet inte fungerat med brukarens tagg.
Kontakt med leverantören för åtgárd. Larmsystemet måste uppgraderas innan
åtgätden kan genomföras. Utredningen klargör att missförhållande förelegat.

Beslutsundetlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-02-18 S 44

Utredning enli$ Lex Sarah, 2018-12-28, Sandra Peters

Rapport del 1, 201 8 -12-78

Rapport del 2, 2078-72-18

Beslutet ska skickas till
Enhetschef särskilt boende

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Smmträdesdatum

2019-03-04

Dm 2019-000028s47

Överenskommelse länssamverkan psykisk hälsa
2079-2020

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sþ bakom samfinansieringen av länssamverkan psykisk
hà1sa2079-2020 enhgt bifogat förslag. Beslutet gäller under förutsättning av
erforderliga beslut fattas av tegering.

Sammanfattning av ätendet

Hösten 2076 fatøde samtlþa 49 kommuner beslut om att samfi.nansiera det
länsgemens^tnm^ arbetet med den analys och handlingsplan inom området
psykisk hälsa som förväntades av länet inom ramen för de ådiga
överenskommelsema mell¿n regeringen och SKL. Under 2019-2020 kan nya
överenskommelser kornma attttäffas och VästKom behöver dï fä ett beslut
ftânvage kommun om att samfinansieringen fortsätter. För Kadsborgs del
innebär det en åtlþ kostnad på 9 876 kr.

Beslutsunderlag
Ptotokoll social¡rämndens atbetsutskott 2019-02-18 S 45

Övetenskommelse Psykisk halsa 2079 -2020, 2078-72-77,Thomas Jungbeck och
Chatlotta \Wilhelms son, Västkom.

Kostnadsfötdelning 201 9

Beslutet ska skickas till
Enhetschef LSS / socialpsykiatri

Utdmgsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammtridesdam

2019-03-04

Dm 201,9-000029s48

B udgetuppföli ning feb rua n 2019

Socialnämndens beslut

7. Socialnämnden beslutar att ge förvaltrringen i uppdrag att arbeta fram
en åtgärdsplan.

Åtgärdsplanen ska särskilt belysa de områden som i prognosen inte
Harar budget i balans.

En av ätgþrdetna är att ta kontakt med personalenheten för att utreda
olika lösningar gällande prognosen för kostnadern¿ inom myndighet
vård och omsorg.

2. ,4,tgärdsplanen ska redovisas på socialrämndens sammanträde
2019-04-08.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av budgetuppföljning f& jznuan visar på en prognos på ett
underskott pã ca 5,8 mnkr för 2019. Underskottet beror till stor del på ökade
kostnader för placeringar inom IFO och funktionshinderomsotgen, ökat antal
klienter med behov av försörjningsstöd samt ökade kostnader inom hälso- och
sjukvården (myndighet vå¡d och omsorg).

Prognosen för myndighet vård och omsorg, underskott på 500 tkr, beror främst
på exta kostnader för att täcka upp för sjuksköterskoma under
semestelperioden på sommaren. Befintlig personal har erbjudits att flytta sin
semester eller ta extrapass under sornmaren och fått extra ersättning för detta.

Beslutsundedag
Protokoll socialnämndens sammanträde 2019-02-18 S 46

Tj änsteskrivelse, 2079 -02- 1 1, socialchef Sandra Peters

Månadsuppföljning januan 2079 socizlnämnden, Martina Enbom, 2019 -02-01

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Enhetschefer socialförvaltningen
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Socialnämnden

Smträdesdan¡m

2019-03-04

Dm 20'1,9-000001s4e

Delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
Inkomna delegationsbeslut deþs ledamötema.

Utdngsbestyrkande
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Socialnämnden
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2019-03-04

Dt 201,9-000002ss0

Meddelanden

Socialnämndens beslut
Inkomna meddelanden delges ledamöterna.

l-W Utdragsbcstyrtaldc
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Smtråidesdatr¡m

2079-03-04

Dnr7592

Personalfrågor

Socialnämndens beslut
Infotmationen t¿s till ptotokollet.

Sammanfatüúng av ålrendet

Pesonalaktiuitet - båmttpå Saadön frt socialfrÍmalníngeas personal

Socialnämnden ställer sþ positiv till att aktiviteten erbjuds personalen.

Wry& Utdngsbcstyr&.nde
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Smttãdesdam

Socialnämnden

2019-03-04

ss2 Dm 2019-000003

Information

Socialnämndens beslut
Informationen tâs till protokollet.

Sandta Peteß, s ocialchef infotmetaÍ om:

o HioTiBorg - kampani mot rasism

. Utbildningsmatedal ftùnSN utbildning 2019-03-04

Ftedtika Ilermansson, fiwaløingsektetetate infomtetat om:

o Utbildning "Ny politiket i kommunen", Axel Danielssonr2S naii
Hio

o E-post fìir ledamötet

o Digrtal signedng

Mattina Enbom, contollet infotmetat om:

o Kostnad ftit ekonomiskt bistånd
Utfallet per den sista jan uppsck till cirka 322 tkn, vilket är över budget
föt pedoden.

o Statistik över antal beviliade timmar i hemvården
Statistik övet antal vfudtqgãre samt beviljade timmar i hemvården. I
februari månad fu 2079 beviljades 3 226 trmmar vilket fu något làge àn
månaden innan. Antal vfudøgate i jmuanvzt 725 stycken.

o Ekonomisk status fiir integration
Utfallet per den sista januari 2079 vtsat på ett överskott på cirka 274 tkr.

Utdmgsbestyrkande


