
KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOESpROTOKOLL 1Q1)
Smmæt¡ädesdatum

2019-06-10

Sessionssalen kommunhuset Kadsborg, måndagen den 10 juni2019,kl 17:00

Ledamöter

Socialnämnden

Plats och datum

Beslutande

Övtiga närvarande

Underskdfter

Otdftirande

Justerate

ammanträdesdatum
då anslaget sätts

örvaringsplats ftir

nderskrift

Saeed Ardané p), Ordfórande
Monica Staudinger (C), 1:e vice ordförande
Leif Andetsson (S), 2:eitce ordförande
Diana Goldhammer (SD)
Peter Kornestedt (S)

Barbro Björklund (KD)
Jan Björk (C)
Petra Eggen (V[)
Lina Davidsson (S)

201,9-07-09

Tiänstemän
Sandra Peters, socialchef
Martina Enbom, controller
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare
Herman Johansson, biståndshandläggare $ 93

Övriga
Malin Lindholm, handläggare TIS SS 87-92, 100

Peter Kornestedt (S)

plats och tid Kommunhuset, socialförvaltningen, 201,9-06-77

Sekretetare n¿/'-l/"'%- Paragrafer s$ 87-90,92-1,00

Fredrika Hermansson

Ardané

Peter Kornestedt (S)

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är iusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

(-

Socialnämnden

201,9-06-10

201.9-06-17
Sista datum ffir
överklagande

I{ommunhuset, Storgatan 1,6,546 82 Kadsborg

h.t! ?v-L"q- (f-'"".--'
Fredrika Hermansson

lJ"steranaessisna'"' | &

UtdÉgsbestyrkânde
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Smmant¡âdesdatum

2019-06-10

Ä¡endetista

S 87 Dnr 7589
Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare....... ......................3

S 88 Dnr 7590
Val av protokolljusterare samt dag för justedng...... ...........................4

S 89 Dru 7591
Godkännande av dagordning................. .......................... 5

S 90 Dnr 2019-000106
Ansökan om tillstånd att seryerâ alkoholdrycker Idas Bryæ"......... .......................6

S 91 Dnr 2019-000073
Reviderad taxa ansöknings- och tillståndsavgifter med anledning av ny
tobakslag

Socialnämnden

7

se2 Dnr 2019-000099
Reviderad delegationsordning, med anledning âv ny tobakslag samt vissa
justeringar i delegationen kring alkoholhandläggnþn 9

S 93 Dnt 2019-000101
LSS-boende i Kadsborgs kommun

S 94 Dnr 2019-000102
Ärende enligt 4 kap 1 $ SoL, bistånd tandvård...... ......'13

S 95 Dnr 2019-000098
Rapport enligt Lex Maria Kottiden............... ...............1,4

S 96 Dnr 2019-000045
Budget 2020 15

S 97 Dnt 2019-000001
Delegationsbeslut............. ..........................17

S 98 Dnr 2019-000002
Medde1anden................... ...... 18

S 99 Drc7592
Personalfrågor 19

$ 100 Dnr 2019-000003
Infotmation 20

't7

Utdnçbestyrkande
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Socialnämnden

Smmantridesdatum

2019-06-10

Dnr 7589s87

Upprop samt anrnälan om tiänstgörande ersättare

Socialnämndens beslut
Upprop szmt anrtäIzn om tjänstgörande ersättare.



KARLSBORGS

KOMMUN

Socialnämnden

och datum

Övriga närvatande

usterafe

ustedngens plats och tid Direktjustering

Sekretetare

Fredrika Hetmansson

Otdfiimnde

Saeed @)

Sida

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 1(4)

Smmætridesdatum

201,9-06-10

Sessionssalen kommunhuset Kadsborg, måndagen den 10 juni 2019, kl 17:00

Ledamötet

Leif Andetsson (S), 2;evice ordförande
Diana Goldhammet (SD)
Peter Komestedt (S)

Monica Staudinger (C), 1:e vice ordförande
Saeed A¡dané (I-), Ordförande

Tiänstemän
Socialchef Sandta Peters
Fredrika Flermansson, förvaltningsekreterare
Martina Enbom, controller

Öwiga
Malin Lindholm, handläggate TIS

Peter Kornestedt (S)

Barbro Björklund (I{D)
Jan B¡ötk (C)
Petra Eggen (lvf)
Lina Davidsson (S)

201.9-07-02

fr---ra'>rn-<-" Paragrafer S 91

Instans

nderskrift

Justerare

då anslaget sätts

Socialnämnden

201,9-06-1,0

2079-06-1.0
Sista datum ftir
överklagande

W
Peter Komestedt (S)

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tof
Kommunhuset, Storgatan 76,546 82 Kadsborg

,/í- ¡ -l
ro/L / 4-

signatur

Fredrika Hermansson

UtdÉgsbesty¡kande



KARLSBORGS

KOMMUN
Sida

sArvfM^aNTnÄoBspnoToKoLL 2(4)

Samt¡ädesdatum

2019-06-70

/irendelista

S 91 Dnr 2019-000073
Revidemd taxa ansöknings- och tillståndsavgifter med anledning av ny

Socialnämnden

tobakslag..... 3

Utdmçbestyrkande



KAR[SBORGS
KOMMUN

Sida

SAMMANTnÄOESpROTOKOLL 4Q1)

Socialnämnden

Smmrädesdatum

2019-06-10

Dnr 7590s88

Val av protokolliusterare samt dag för iustering

Socialnämndens beslut
Socialnämnden väljer Peter Komestedt (S) dJl justerare, protokollet justeras

2019-06-17.

Utdmçbestyrkande
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Socialnämnden

Smmtridesdatum

2019-06-10

Dnr 7591s8e

Godkännande av dagordning

Socialnämndens beslut
Social¡rämnden godkänner dagotdningen.



Socialnämnden

KARLSBORGS

KOMMUN

se1

Sida

SAMMANTnÄOBSpROTOKOLL 3(4)

Sammanträdesdarum

2019-06-10

Dnr 201,9-000073

Revider ad taxa ansöknings- och tillstånds avgifter med
anledning av ny tobakslag

Socialnämndens fütslag till beslut
1. SociaLrämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa tillägg och

revidering 
^v 

t^xaî för ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för
tillsyn av tobaksförsäljning att gàl7a frân201.9-07-07.

2. Socialnämnden föteslår kommunfullmäktige att tidigare taxa, som är
beslutad av kommunfrrllmäktige 2017-17-27 S 174, därmed upphör att
galla 2019-06-30.

P afz;gfz,fen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

En ny lag Q018:2088 Lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft 1

jluJt 201,9. Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om
elektroniska cþaretter och påfyllningsbehållare Q017:425). Den nya lagen
innebfu bland annat îya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller
tillståndsprövning och ett utökat tillsy¡s¿¡1s¡¡ar för tobak. Syftet med den nya
lagenär bland 

^nîa;t^tt 
begränsa hälsorisker som är förbundet med bruk av

tobak.

Av den nya lagen fuamgfu det att kommunen fär ta ut avgifter av den som
beddver tillståndspliktig försäl1ning.

Kadsborgs kommun igfu i ett samarbete (IIS) där Lidköpings kommun är
värdkommun. Samarbetat omfattt de flesta av Skaraborgs kommuner vad
gäller tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak. Arbetet med tillstånd och
tillsyn ska ej belasta skattemedel, utan ska vara självfinansietat av de som söker
och innehar tillstånd.

Nya avgifter för tillståndssökning och tillsyn för tobak föreslås bli:

Ansökan om fönäljningstillstånd tobak 7 200kr

Ansökan om tillfálligt försäljningstjllstånd tobak: 5 600 kr

Anmälan om ändmde ägar- och bolagsförhållanden: 4 400 kr

Anmälan om förändrat försäljningstillstånd: 2 000 kr

Tillsyn av försäljningstillstånd: 6 000 kr

Utd¡agsbestyrkande



KAR,TSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOBSpnOTOKOLL 4(4)

Socialnämnden

Smmträdesdatum

2019-06-10

Beslutsundetlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2019-04-29 S 118

Tjänsteskrivelse, 2079 -04-29, socialchef Sandra Peters

Förslag till reviderad taxa ansöknings- och tillståndsavgifter TI5,2079-04-72,
socialchef Sandra Peters

Tjänsteskrivelse, social- och arbetsmarknadsnämnden, Lidköpings kommun.

l<F 2017-11-27 S 174 Taxa ansöknings- och tillståndsavgifter TIS

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

Utdngsbestyrkmde



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 9Ql)
Smmanmädesdamm

2019-06-10

Socialnämnden

se2 Dr 2019-000099

Reviderad delegationsordning, med anledning av ny
tobakslag samt vissa iusteringffi i delegationen k"i.g
alkoholhandlâggnigen

Socialnämndens beslut
1,. Socialnämnden godkänner delegationsordningen av beslut enligt

lagen om tobak eller liknande produkter (2018:2088).

2. Socialnämnden godkänner delegationsotdningen av beslut enligt
lag om handel med vissa receptfria läkemedel Q009:730).

3. Socialnämnden godkänner tillägg och föränddngar i
delegationsordningen avseende beslut enligt alkohollagen.

4. Socialnämnden beslutar att reviderad delegationsotdning ska gälla
ftån och med 2019-07-01.

Bilaga 15 Delegationsotdning socialnämnden

5 Socialnämnden beslutar att tidigare delegationsordning, som är
beslutad av socialnämnden 2019-01-09 $ 8, därmed upphör att
gplla,2019-06-30.

Sammanfattning av ärendet

Den 1:e juli träder lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft.
Därmed upphör tobakslagen (1993:581) samt lagen om elektoniska cigaretter
och påftllnadsbehållare Q01,7:425) att9à112. Med anledning av den nyzlagen
behöver nämndens delegationsordning revideras. De beslut som hänvisar till de
lagat som upphöt kommer utgã ftãn delegationsordningen. Nya punkter som
hänvisar till den nyalagen tillkommer.

Ett stycke om delegation âv beslut kring handel av vissa receptfria läkemedel
tillkommer också.

Vissa tillägg och fötänddngar i delegationen avseende beslut enligt alkohollagen
har gjotts, för. ztt Karlsborgs delegationsotdning ska stämma överens med
Lidköpings delegationsförteckning.

Beslutsunderlag

Fötslag ny delegationsordning socialnämnden,2079-05-27, socialchef Sandra
Peters.



KAR.TSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTRÄOBSpROTOKOLL 10Q1)
Sammantrâdesdatum

201,9-06-70

SN 20 1 9 -0 1 -09 Delegationsordning socialnämnden

Delegationsförteckning TIS alkohollagen enligt förvaltningens förslag,
2019 -05-24, Lidköpings kommun.

Delegationsordning TIS, 201 9-0 5-24, Lidköpings kommun.

Tjänsteskrivelse Lidköpings delegering av beslut enligt ny lag om tobak och
liknande produkter, 2019 -05-24, Lidköpings kommun.

Tjänsteskrivelse Lidköpings delegationsföränddngar alkohollagen social- och
atbetsmatknadsnämnde ¡, 2079 -05 -24, Lidköpings kommun.

Beslutet ska skickas till
Beslutet skickas till

TIS, tillstandsenheten@lidkoping.se

Kommunlednings förvaltningen

Socialnämnden

Utdmgsbestyrkande



KARTSBORGS

KOM,\,1UN
Sida

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 11Q1)
Sammanttâdesdarum

2019-06-10

Socialnämnden

$e3 Dm 2019-000101

LSS-boende i Kadsborgs kommun

Socialnämndens beslut
1. Infotmation en, fràn biståndsh¿ndläggare Herman Johansson, om

kommunalförbundets projekt "Platsbank LSS-platser" tas till
protokollet.

2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att aktivt ar.beta
vidare med och genomföra uthyrning, av LSS-platser i I(adsborgs
kommun, till kommuner som har behov av att hyra LSS-platser. De
konuakt som sk¡ivs med andra kommuner ska kunna brytas med kort
varsel, 3-6 män, för att säkentälla att Kadsborg kommun själva kan
verkställa sina beslut i den egna kommunen.

3. Socialnämnden beslutar att Bokens LSS-boende ska drivas vidare.

4. SociaLrämnden beslutar att kommunens två LSS-boenden Boken och
Strömmen ska ses som en enhet.

5. Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att underteckna
nytt hyreskontrakt fràn 2079-09-01 till 2022-08-31, gällande Boken.

6. Social¡rämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag âtt teckna
överenskommels e med hyresvärden I(adsborgsbo s täder för Strömmen
gällande kottidsuthyrning av lediga lägenheter på Strömmen. Det vill
sàga att I(adsborgsbostäder själva tillfálligt kan hyra ut eventuellt lediga
lägenheter som är avsedda för LSS-platser till privatpersoner. De
kontrakt som skrivs sk¿ kunna brytas med kort varsel, 3-6 män, föt att
säkerställa att Karlsborg kommun själva kan verkstâlla sin¿ beslut i den
egna kommunen.

Sammanfattning av ätendet

Bokens gruppbostad (LSS) öppnade 1998 och ett hyreskontrakt upprättades
tom 2004-08-31 och hat sedan dess födängts. I slutet av 2078 sades kontraktet
upp från hyresvärdens sida (ìTennergrens). Enligt avtalet skulle hyran ändrats
årþen, men detta har inte gjots konsekvent. l7ennergren vill justerahynn sâ,

att den är i samma nivå som övriga lägenheter i fastigheten sâmt momsbelägga
115 kvadratmeter av de totala 420kvadntmetemâ.

I dagsläget är tte av de fem lägenhetema på Boken uthyrda till personer som
bott där sedan starten. Förvaltningen ser ett framtida behov av LSS-platser och
en nerdragning av verksamheten riskerar därför att bli kortsiktig.

l'"""'^^ffi4
U tdragsbe styrkande



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

Socialnämnden

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 1,2Q1)

Sammant¡ádesdaum

2019-06-10

Diskussionet hâr förts med hytesvärden för Strömmen, I(arlsborgsbostäder om
att kunna stängâ vissa delar av LSS-boendet i syfte om att kunna minska
hyreskostnader, då det även på Strömmen finns lediga LSS-lägenheter.
I(arlsborgsbostäder kan då, på korttid, hyra ut de delar som stängs av.Detãr
viktigt att Karlsborg kommun själva kan verkställâ sina beslut i den egna
kommunen, det vill sägzha möjlighet att ta tillbaka lägenhetetna pà Strömmen
med kort varsel.

I och med att det totalt sett finns flera lediga platser på boendena Strömmen
och Boken är det intressant att kolla vidare på kommunalförbundets projekt för
"Platsbank LSS-platser", det vill sàga att man kan hyra ut lediga platser till andra
kommuner som har behov av att tillFilligthyra platser. Biståndshandläggare
Herman Johansson presenterff kommunalförbundets projekt "Pl¿tsbank LSS-
platser".

Beslutsundedag
Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutsko tt 2019 -05 -27 S 133

Brlaga 1, socialnämndens arbetsutskott 201,9-05-27 S 133, önskemål om
komplettering vid återremitts

Tj änsteskrivelse, 20 1 9-05-20, socialchef Sandra Peters

Skrivelse Wennergre ¡ "Betràffande uppsägning för villkorsändring, Erik
Eriksson.

Hyreskontrakt, Boken 33, gàlTande from 2079 -09-0 1 .

Behov av LSS-boende i Kadsborgs kommun, 2019-05-21,Sandra Peters

Beslutet ska skickas till
Enhetschef LSS /socialpsykiatri

Biståndshandläggare LSS

I(ommunle dnings förvaltningen



KARLSBORGS
KOMMUN
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SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 14Q1)
Sammant¡ädesdan¡m

201,9-06-10

ses Dm 2019-000098

Rapport enligt Lex Maria Korttiden

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagna ãtgprder ânses som tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet

Ordination av läkemedel fördröjdes två timmar på grund av att kommuûens
telefonöverkoppling inte frrngerade och zttltàkarc därmed inte kom i kontakt
med tiänstgörande sjuksköterska. Orsak till händelse¡är attkommunen bytt
larmsystem och att de fasta telefonema tagits bort och överkoppling har inte
skett från extema nrürrrner. Det nya mobilnumret har inte kommunicerats
extemt. Vidtagna ätgarder i form av kontakt med kommunens lT-enhet om att
överkoppling måste ske utanföt kontorstid, samt att det nya mobilnumret
lämnas ut

Beslutsundetlag
Utredning enligt Lex Maria Korttiden, Jessica Havsmon, 2019-05-16.

Rapport enligt Lex Matia korttiden,Jessica Havsmon, 2019-05-16

Anmälan IVO, 2019-05-16

Beslutet skickas till

Jessica Havsmon, MAS

Urban Johansson, Enhetschef kottiden.

Beslutet ska skickas till
MAS

Enhetschef kottiden

Socialnämnden



KAR.tSBOR.GS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOESpROTOKOLL ls?1)

Socialnämnden

Sammantridesdaum

2019-06-10

Dm 201.9-000045se6

Budget 2020

Socialnämndens beslut
1. 1 Socialnämnden beslutaf att aît^ förvaltningens förslag till

investeringsbudget 2020 samt plan 2027-2022.

Bilaga 16 fnvestetingsbudget 2020 samtplan 2021-2022

2. 2 Socialnämnden beslutar att 
^nta 

Alliansens förslag gällande volym och
verksamhetsförändringar samt âskanden budet 2020.

Bilaga 17 Volym- och vetksamhetsfiitãnddngat samt äskanden
budet 2020

Reservationet

Socialdemokntema och Sverigedemokraterna res erverar sig mot beslutet
gäliande volym- och verksamhetsförândringar samt äskanden budet 2020.

Förclag till beslut på sammanträdet

Alliansen förslag gällande volym- och verksamhetsförändringar samt äskanden
budet2020

fiolym- och verksamhetsförândringâr samt äskanden budget 2020 uppgàr t
Älliansens förslag till en totalsulffna pä 4 445 tkr. Alliansens förslag skiljet sig
från förvaltningens ursprungliga förslag på det vis att de individrelatende
kos tnadern a ftãn volymökningar/volymminskningar har tagits bort.)

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Alliansens förslag och finner att
socialnämnden beslutar i enlighet med Alliansens förslag.

l'""^-"Wr&
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 16Q1)
Sammantri.desdatum

2019-06-10

Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Volym- och verksamhetsförändringar sâmt äskanden budget 2020 uppgâr i
förvaltningens fötslag till en totalsumma på 9 mnkr.

Investeringsbudget 2020 uppgàr i förvaltningens förslag till en totalsumma på 1

126 tkt samt en plan för 2027-2022.

Beslutsundetlag
Alliansens förlag volym och vetksamhetsförändringar sâmt äskanden budget
2020, 2079 -06-1 0, Alliansen

Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutsko tt, 2079 -05 -27 S 1 35

Tjänsteskrivelse, 201 9-05-1 7, socialchef Sandra Peters

Volym- och verksamhetsförändringâr sâmt äskningar budget 2020, 2079 -05 -77,
controller Martina Enbom

Investeringsbudget 2020 samt pLan 2027 -2022, 2079 -05-1 7, contoller Martina
Enbom

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

Enhetschefet, socialförvaltningen

l'"""^"^""'ffi¡v7,
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESpnOTOKOLL 17Ql)

Socialnämnden

Smmt¡ädesdatum

2019-06-70

Dm 2019-000001se7

Delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
Inkomna delegationsbeslut deþs ledamöterna.

Utdmgsbestyrkende
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SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 18Q1)
Smmmträdesdan¡m

2019-06-10

Dt 201.9-000002

Socialnämnden

se8

Meddelanden

Socialnämndens beslut
Inkomna meddelanden deþs ledamöterna.
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sAI\,fMANTnÄOnSpnOtOKOLL 19Q1)

Socialnämnden

Smmträdesdatum

2019-06-10

Dnr7592see

Personalfrågor

Socialnämndens beslut
Informationen tas till protokollet.
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SAMMANTnÄOTSpnOTOKOLL 21Q1)
Smträdesdatum

2019-06-10

Socialnämnden

Sandn Peteß, socialchef infotntetat/utbildat om:

o Intoduktion i arbetsmiliöarbete/arbetsmiliöansvar

Utdmgsbestyrlande
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KARTSBORGS

KOMMUN

s 100

Sida

SAMMANTRÄOESpnOTOKOLL 2OQ1)

Sammantrãdesdatum

2019-06-10

Dm 2019-000003

Information

Socialnämndens beslut
Informationen tas till protokollet.

Malin Lindholtn, Tillstánd i samvetkan (TIS) infotment om:

o Karlsbotgs och Lidköpings kommuns samverkansarbete inom
TIS

Mattina Enbom, conaollet infotmetat om:

o Budgetuppfiilining2019
Information om socialnämndens prognostisetade undetskott 20 1 9.

o Budgetberedning 25 iuni
SN presidie deltar.

o Kostnad fiit ekonomiskt bistånd
Utfallet per den sista maj uppgrck till cirka 452 t}r, vilket är över budget
för perioden.

o Statistik över antal beviliade timmar i hemvården
Statistjk över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I maj
månad àr 2079 beviljades 3 361 timmar vilket àr nâgotlägre àn månaden
innan. Antal vhrdtagare i mars vzt 1.23 stycken.

o ,{ktuell boende- och vetkställighetsstatistik avseende
vetksamheteffia
Den sista maj fu.2019 stod inga personer i kö till särskilt boende,
demensenheten och somatik. Det var inte någon kö till korttiden.

o Ekonomisk status fiir integration
Utfallet per den sista maj 2079 vtsar på ett överskott på cirka 1 134kr.

Frcdtika Ifetmansso4 fr)waltningsektetetate infotmetat om:

o Digital signering

Utdragsbestyrkande


