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§ 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Dnr 7589 

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

Socialnämndens beslut 

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare. 

I U.drag,bes<ydrand, 

Sida 
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Socialnämnden 

§ 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrnanträdesdatum 

2019-04-08 

Dnr 7590 

Val av protokolljusterare samt dag för justering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden väljer Diana Goldhammer (SD) till justerare, protokollet 
justeras 2019-04-15. 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Socialnämnden 

§ 55 Dnr 7591 

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

I U<drag,bes<y,kand, 
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Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Socialnämnden 

§ 56 Dnr 2019-000050 

Riktlinje vid psykisk ohälsa och suicid 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjen vid psykisk ohälsa och suicid att gälla 
från och med 2019-05-01. 

Bilaga 9, Riktlinje vid psykisk ohälsa och suicid 

Sammanfattning av ärendet 
Som vårdgivare ska vi utarbeta och fastställa riktlinjer och rutiner samt klargöra 
ansvaret som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011 :9). 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med detta dokument är 
att säkerställa och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper vid 
kontakt/ vård av självmordsnära brukare/ klienter/ patienter inom vård och 
omsorg. 

Tecken på psykisk ohälsa behöver uppmärksammas. Kompetent personal och 
kontinuitet är faktorer som har betydelse för tidig upptäckt. 

Tillstånden är komplexa och bemötandet behöver anpassas för den enskilde. 
Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens och omsorgens 
kvalitet, det handlar om att ha kunskaper och förmågor som gör att man kan 
bemöta och kommunicera med brukare/klient/ patient. Bemötande handlar om 
ett samspel mellan människor och den inställning som personalen har och hur 
det kommer till uttryck i tal, handlingar, gester ansiktsuttryck och tonfall. 

Väsentligt vid bemötande av självmordsnära personer är en hållning präglad av 
respektfull och " rak " öppenhet och en förmåga att uthålligt förmedla hopp till 
den som själv kanske känner stor hopplöshet. Även anhöriga och andra 
närstående behöver ofta hjälp och stöd i den mycket svåra situation det innebär 
att leva nära en självmordsbenägen person. 

All personal ska vara uppmärksam på tecken som kan uttrycka psykisk ohälsa 
samt riskfaktorer för självmord. Tidig samordning där berörd personal från 
olika yrkesgrupper bildar ett team och samarbetar är av stor vikt för en 
helhetsbild av den enskildes behov och förutsättningar. 

rl) fi-_ I 
I U<drag,bes<y,kand< 
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Socialnämnden 

Besluts underlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmanträdesdatum 

2019-04-08 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25 § 60 

Tjänsteskrivelse, 2019-03-08, MAS Jessica Havsmon 

Förslag till riktlinje, 2019-03-08, MAS Jessica Havsmon 

Beslutet ska skickas till 

MAS 

I U.d,.g,hes<y,kand, 

Sida 
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Socialnämnden 

§ 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrnanträdesdatum 

2019-04-08 

Dnr 2019-000060 

Upphörande av etiska riktlinjer 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att etiska riktlinjer som socialnämnden fattat beslut om 
20194-10-08 § 134 ska upphöra att gälla från 2019-04-08. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen etiska riktlinjer beskriver en vård på lika villkor och att prioriteringar 
skall ske enligt tre grundläggande principer, människovärdesprincipen, behovs 
och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Kommunen är inte 
i behov av ett ytterligare förtydligande av riktlinje av etiska riktlinjer då detta 
tydligt framgår och definieras i andra lagar. 

Enligt Hälso och sjukvårdslagen 2017:30 ska vården ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har 
det största behovet av hälso och sjukvård skall ges företräde till vården enligt 
ovan stående principer. 

Legitimerad personal, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut har egna 
yrkesetiska koder 

Kommunen har även lokala värdighetsgarantier Diarienummer 67 /2012 med 
information på kommunens hemsida. Socialförvaltningen har en rutin för 
värdighetsgarantier med diarienummer 70/2013. Riktlinjen för systematiskt 
kvalitetsarbete inom socialtjänsten 2018: 104 möjliggör uppföljning av kvaliten 
på vården. 

I Hälso och sjukvårdsförordningen (2017:80) definieras behörigheterna för 
V erksamhetschef och för Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, vars ansvar är 
patienter får en god och ändamålsenlig hälso och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde. Därmed anses behovet av innehållet i riktlinjen 
etiska riktlinjer vara beskrivet och tillgodosett på annat sätt. 

Besluts underlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25 § 61 

Tjänsteskrivelse, 2019-03-18, MAS Jessica Havsmon 

Etiska riktlinjer SN 2014-10-08 § 134 

Beslutet ska skickas till 

MAS 

I Utdrng,bes,ytkand, 

Sida 
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KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Socialnämnden 

§ 58 Dnr 2019-000029 

Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 
1. Arbetsutskottet beslutar att förvaltningens "Diskussionsunderlag för 

budget i balans 2019" ska ligga till grund för dialog i nämndens fortsatta 
budgetarbete. 

2. Socialnämndens presidie träffar ekonomichef respektive personalchef 
för dialog om socialnämndens ekonomiska situation och långsiktiga 
kompetensförsörjning. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens prognos för januari visar på ett underskott på 5,8 mnkr. 
Socialförvaltningen har tagit fram en lista på åtgärder och vad dessa åtgärder får 
för konsekvenser på kort och lång sikt. 

Notering 

Protokollsanteckning - Liberalerna, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna 
anser att diskussionsunderlaget kunde varit mera utvecklat och haft en större 
bredd samt att förvaltningen kunde redogjort för fler möjligheter till 
kostnadsminskningar (åtgärder). Det upplevs att förslagen till åtgärder direkt 
motverkas av konsekvensbeskrivningarna. 

Besluts underlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25 § 59 

Diskussionsunderlag för budget i balans 2019, Controller Martina Enbom, 
2019-03-18 

Protokoll SN 2019-03-08 § 48 

Månadsuppföljning januari 2019 Socialnämnden, Controller Martina Enbom 
2019-02-11 

Samverkansprotokoll facklig samverkan socialförvaltningen 2019-03-12 

Till politiker i Socialnämnden i Karlsborgs kommun - Brev Kommunal 
2019-03-14 

I Utdngsbe,.,,,kand, 

Sida 
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Socialchef 

Sida 
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KARLSBORGS 
KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Dnr 2019-000010 

Återrapportering enligt Lex Sarah 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder är tillräckliga, förvaltningens 
uppdrag med översyn och åtgärder anses utförda. 

Sammanfattning av ärendet 

Brukaren går ut genom ytterdörren från avdelningen Klippan utan att personal 
uppmärksammar detta. Den boende blir nerkyld då han inte hade några 
ytterkläder på sig. Personal upptäcker att han är utanför och inte kan komma in. 
Orsaken till händelsen är att dörrlarmet inte fungerat med brukarens tagg. 
Kontakt med leverantören för åtgärd. Larmsystemet måste uppgraderas innan 
åtgärden kan genomföras. Utredningen klargör att missförhållande förelegat. 

Socialförvaltningen har sett över avtalet och vidtagit åtgärder med leverantören 
då leveransvillkoren från leverantören inte var uppfyllda. Brister i larmsystemet 
har nu en plan för åtgärd. 

Besluts underlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25 § 66 

Protokoll socialnämnden 2019-03-04- § 46 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef särskilt boende 

I U,d,ag,hes<y,kand< 

Sida 
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Socialnämnden 

§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Dnr 2019-000030 

Rapport enligt Lex Sarah Hemvården 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder är tillräckliga. 

Sammanfattning av ärendet 

Träningsuppgifter har ej utförts enligt ordination från fysioterapeut. Avvikelse 
på detta har upprättats, men ej utretts av enhetschef. Inga negativa 
konsekvenser då patienten själv avböjt. Händelsen upptäcktes i samband med 
att signeringslistorna granskats av fysioterapeut. Avvikelserna är inte utredda 
eftersom de är ej komplett ifyllda i systemet. Avvikelserna är nu utredda och 
införande av digitala signeringslistor är på gång, för att undvika liknande 
händelser. Beslut: inget missförhållande. 

Besluts underlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25 § 67 

Tjänsteskrivelse, 2019-03-08, socialchef Sandra Peters 

Utredning enligt Lex Sarah, 2019-02-25, Sandra Peters 

Rapport del 1, 2019-02-12 

Rapport del 2, 2019-02-13, enhetschef hemvården 

Beslutet ska skickas till 

MAS 

Enhetschef hemvården 

Sida 
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Socialnämnden 

§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmanträdesdatum 

2019-04-08 

Dnr 2019-000031 

Rapport enligt Lex Sarah IFO 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder är tillräckliga. 

Sammanfattning av ärendet 

En orosanmälan aktualiserades inom rätt tid. Ingen negativ konsekvens för 
klienten. Händelsen upptäcktes i samband med den månatliga 
statistikinsamlingen. Orsaken till att orosanmälan ej omhändertogs direkt var att 
den aktualiserades till enhetschef och inte 1 :e socialsekreterare. Vidtagna 
åtgärder för att detta inte ska upprepas är att förtydliga rutinerna för 
aktualisering av ororsanmälan då 1 :e socialsekreterare inte är på plats. Beslut: 
risk för missförhållande. 

Besluts underlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25 § 68 

Tjänsteskrivelse, 2019-03-08, socialchef Sandra Peters 

Utredning enligt Lex Sarah, 2019-03-07, Sandra Peters 

Rapport del 1, 2019-02-15 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen 

I U.drag,bes,y,kande 

Sida 
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Socialnämnden 

§ 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Dnr 2019-000052 

Riktlinje samverkan i socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner riktlinje för samverkan i socialförvaltningen att gälla 
från och med 2019-05-01. 

Bilaga 10, Riktlinje samverkan i socialförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen är beroende av att ha en fungerande samverkan, både 
internt och externt samt både på individnivå och allmänt. Riktlinjen beskriver 
de olika verksamheternas ansvarsområden och på vilket sätt de ska samverkan 
med olika aktörer. 

Besluts underlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25 § 62 

Tjänsteskrivelse, 2019-03-08, socialchef Sandra Peters 

Förslag till Riktlinje samverkan i socialförvaltningen Karlsborgs kommun, 
2019-03-08, Sandra Peters 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef er socialförvaltningen 

I U.dragsbesty,kand, 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Socialnämnden 

§ 65 Dnr 2019-000053 

Riktlinje rör samverkan mellan individ- och 
familjeomsorgen och Barn- och elevhälsan samt 
rörskola och skola 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner riktlinje för samverkan mellan individ- och 
familjeomsorgen och barn- och elevhälsan samt förskola och skola att gälla från 
och med 2019-05-01. 

Bilaga 11, Riktlinje för samverkan mellan IFO och BUN 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen beskriver hur samverkan mellan de olika verksamheterna ska ske 
samt de olika aktörernas ansvar. 

Besluts underlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25 § 63 

Tjänsteskrivelse, 2019-03-08, socialchef Sandra Peters 

Förslag till riktlinje för samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och 
barn- och elevhälsan samt förskola och skola, 2019-03-08 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen 

I u,drag,b,s,ydrand, 
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KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(25) 
Sammanträdesdatum 

I 
/ 2019-04-08 

Socialnämnden 

§ 66 Dnr 2019-000051 

Plan för digitaliseringsarbetet i socialförvaltningen 
2019-2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner plan för socialförvaltningens digitaliseringsarbete 
2019-2021 att gälla från och med 2019-05-01. 

Bilaga 12, Plan för digitaliseringsarbetet i socialförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Planen beskriver hur socialförvaltningens ska jobbar med digitaliseringsarbetet 
under de kommande åren. Olika projekt finns beskrivna och prioriterade. 
Nyttoeffekterna för varje projekt är identifierade, men inte beräknade. 

Besluts underlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25 § 64 

Tjänsteskrivelse, 2019-03-08, socialchef Sandra Peters 

Plan för digitaliseringsarbetet i socialförvaltningen 2019-2021, 2019-03-08, 
Sandra Peters 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef er socialförvaltningen 

IT-strateg socialförvaltningen 

IT-chef 

I U.dragsbes<y,kand, 
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Sammanträdesdatum 

l 2019-04-08 

Socialnämnden 

§ 67 Dnr 2019-000054 

Retroaktiv gallring av handlingar gällande 
upphandling och avtal inkomna/upprättade år 1990-
2013 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att handlingar (handlingstyper) gällande upphandling 
och avtal som inkommit/upprättats mellan 1990-01 -01 - 2013-12-31 får gallras 
enligt de gallringsregler som gäller i nuvarande dokumenthanteringsplan (SN 
2018-12-05 § 141). 

Bilaga 13, Retroaktiv gallring av handlingar gällande upphandlingar och 
avtal inkomna/upprättade år 1990-2013 

Sammanfattning av ärendet 

En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en 
myndighet. Den är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner. I 
dokumenthanteringsplanen finns anvisningar för hur handlingarna ska hanteras, 
om de ska bevaras eller gallras. 

Får att få gallra allmänna handlingar krävs enligt lag beslut om gallring. 

I den reviderade planen som socialnämnden tog beslut om 2018-12-05 har 
delarna för förvaltningsgripande administration utvecklats rejält. Då det i den 
reviderade planen finns många fler typer av handlingar angivna under 
förvaltningsövergripande finns behov att kunna gallra retroaktivt. Det finns 
även några handlingar i den tidigare planen som skulle bevaras och som i den 
nya planen kommer får gallras, några av dessa handlingar rör upphandling och 
avtal. 

Arkivansvarig på förvaltningen har i samråd med kommunens arkivarie tagit 
fram förslag på vilka handlingar gällande upphandling och avtal som bör gallras 
då det inte längre har någon funktion för verksamheten och därmed anses 
onödiga att bevara i kommunarkivet för evig. Berörda handlingstyper är 
markerade med gult i förslag till gallringbara handlingar inkomma/ upprättade 
1990-01 -01 - 2013-12-31. 

För perioden 2014-01 -01 - 2018-12-31 finns redan ett beslut fattat gällande 
gallring av motsvarande handlingar för upphandling och avtal (SN 2018-12-05 § 
142). 

I U«lrag,bes,ydrande 
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KOMMUN 

Socialnämnden 

Besluts underlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-03-25 § 65 

Tjänsteskrivelse, 2019-03-08, socialchef Sandra Peters 

Förslag till gallringsbara handlingar inkomna/upprättade gällande upphandling 
och avtal 1990-01 -01 - 2013-12-31, 2019-03-08, förvaltningsekreterare Fredrika 
Hermansson 

Dokumenthanteringsplan gällande från 2019-01 -01, SN 2018-12-05- § 141, 
bilaga 15 

Beslutet ska skickas till 

Kommunarkivarie 

Samtliga enhetschefer socialförvaltningen 

Registrator, arkivansvarig och arkivredogörare socialförvaltningen 

I U.dng,besfy<kande 

Sida 
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Socialnämnden 

§ 68 

Delegations beslut 

Socialnämndens beslut 
Inga delegationsbeslut redovisas. 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(25) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-08 
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Socialnämnden 

§ 69 

Meddelanden 

Socialnämndens beslut 

Inga meddelanden delges. 
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§ 70 

Personalfrågor 

Socialnämndens beslut 
Informationen tas till protokollet. 
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Sammanträdesdatum 

2019-04-08 

Socialnämnden 

§ 71 Dnr 2019-000003 

Information 

Socialnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet. 

Inga-Lill Lundgren, personalchef och Sara Hedberg, personal.konsult 
informerar om: 

• Arbetsgivarrollen som förtroendevalda 

• Heltid som norm och sysselsättningsgrader 

Sandra Peters, socialchef informerar om: 

• Organisationsförändring, kommunövergripande administration 

• Extra AU 2019-04-15 

Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare informerar om: 

• Bokning av lokaler i mobila enheter (läsplattor) 

Martina Enbom, controller informerar om: 

• Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista mars uppgick till cirka 466 tkr, vilket är över 
budget för perioden. 

• Statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I 
mars månad år 2019 beviljades 3 576 timmar vilket är något lägre än 
månaden innan. Antal vårdtagare i mars var 124 stycken. 

• Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende 
verksamheterna 
Den sista mars år 2019 stod två personer i kö till särskilt boende, 
demensenheten. Det var fyra personer i kö till särskilt boende, somatik 
och inte någon kö till korttiden. 

• Ekonomisk status för integration 
Utfallet per den sista mars 2019 visar på ett överskott på cirka 530 tkr. 

,,gn .. •• 1 ;J ~ I 
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