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§ 93 Dnr 7589  

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

Socialnämndens beslut 

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare. 
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§ 94 Dnr 7590  

Val av protokolljusterare samt dag för tillkännagivande 
om justering 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden väljer Leif Andersson (S) till justerare, protokollet tillkännages 
genom anslag på kommunens anslagstavla 2020-10-13. 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-05 
 

 

  
 

Protokollet signerat av: 
LEIF+ANDERSSON 
2020-10-09+11:43:54 
BankID+Mobile 

Monica+Staudinger 
2020-10-12+08:09:45 
BankID+Mobile 
 

Fredrika+Linnéa+Maria+Herm
ansson 
2020-10-12+10:07:53 
BankID+Mobile 

 

 

§ 95 Dnr 7591  

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 96 Dnr 2020-000119  

Rapport enligt Lex Sarah HSL och Hemvården 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder är tillräckliga. 

Sammanfattning av ärendet 

Avvikelsen: 

Brukare ramlar i sitt hem, vill larma, men larmet funkar inte. Blev liggande på 
golvet eftersom hon ej fick hjälp. Dottern upptäcker mamman vid besök i 
hemmet. Orsak till händelsen är att larmknappen ej installerats enligt rutin, 
provlarmning skedde ej. 

Åtgärder: 

Omprogrammering och kontroll av trygghetslarmet. Förtydligande av rutiner 
och utbildning av larminstallatörer. 

Beslut: 

Beslutet är att missförhållande förelegat då resultatet av händelsen orsakat 
negativa konsekvenser för brukaren samt att verksamheten inte följt framtagna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

Barnrättsarbete 

Beslutet berör ej barn eller unga. 

Beslutsunderlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2020-09-21 § 126 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-11, socialchef Sandra Peters 

Rapport del 1, 2020-08-20 

Mottagande av rapport, del 2, 2020-08-20, enhetschef hälso- och sjukvård 
Gunilla Petersson  

Utredning enligt Lex Sarah, 2020-08-28, socialchef Sandra Peters 

Avvikelserapport, 2020-08-07 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef hemvård 

Enhetschef hälso- och sjukvård 
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§ 97 Dnr 2020-000014  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner rapporteringen och sänder den vidare till 
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten för ej verkställda beslut är en lista över gynnande beslut som ej 
verkställts inom 3 månader. Rapporteringen ska sändas vidare till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) för granskning och eventuellt vidare 
hantering. För juli och augusti 2020 är det sammanlagt 15 gynnande beslut ej 
verkställts inom 3 månader. Besluten inom äldreomsorgen beror på 
besöksförbud och andra åtgärder kopplade till covid-19 pandemin. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser/inga kända ekonomiska konsekvenser, men 
risk att IVO kan utdöma vite på grund av för sent verkställd insats. 

Barnrättsarbete 

Beslutet berör ej barn eller unga. 

Beslutsunderlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2020-09-21 § 127 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-11, socialchef Sandra Peters 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), 2012-08-31, IT-strateg Kristina Uf. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunens revisor, johan.osbeck@pwc.com  

Förtroendevalda revisorer 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-05 
 

 

  
 

Protokollet signerat av: 
LEIF+ANDERSSON 
2020-10-09+11:43:54 
BankID+Mobile 

Monica+Staudinger 
2020-10-12+08:09:45 
BankID+Mobile 
 

Fredrika+Linnéa+Maria+Herm
ansson 
2020-10-12+10:07:53 
BankID+Mobile 

 

 

§ 98 Dnr 2020-000132  

Barn- och ungdomssamordnare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att funktionen barn- och ungdomssamordnare avslutas 
2020-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsten barn- och ungdomssamordnare är en samverkanstjänst mellan barn- 
och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Respektive förvaltning 
har 50% av en heltid i budget för tjänsten. Syftet med tjänsten är att jobba 
förebyggande med barn och unga för att bland annat minska skolfrånvaron. 
Socialförvaltningen ser behov av att omprioritera medlen till att finansiera andra 
tjänster inom individ- och familjeomsorgen som from 2021-01-01 är 
ofinansierade på grund av upphörande av statsbidrag.  

Beslut om omfördelning av medel kan fattas av socialchef på delegation. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär att 50% av en heltidstjänst frigörs till förmån för andra mer 
prioriterade arbetsuppgifter. Budgeterade medel kommer fördelas om inom 
socialförvaltningen. 

Barnrättsarbete 

Förvaltningen har använt Karlsborgs kommuns checklista för 
Barnkonventionen och kommit fram till att beslutet berör barn och unga. 

Beslutsunderlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2020-09-21 § 128 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-14, socialchef Sandra Peters 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef IFO 
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§ 99 Dnr 2020-000134  

Revidering, Socialnämndens tidplan för 
sammanträdesdagar hösten 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att klockslaget för beredningar och arbetsutskottens 
sammanträden för socialnämndens ska senareläggas till klockan 15:00. Det nya 
klockslaget gäller från och med beredningen 2020-10-19 och året ut. 

Bilaga 5 Socialnämndens tidplan för sammanträdesdagar hösten 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Klockslaget för beredning är i nuvarande beslutad tidplan för socialnämndens 
sammanträden 2020 klockan 13:30. Klockslaget för socialnämndens 
arbetsutskotts sammanträde är i nuvarande tidplan klockan 13:00. 

Förslagsvis flyttas arbetsutskottet till samma klockslag som beredningen är, 
klockan 13:30. Det blir det lättare att komma ihåg mötestiden när den infaller 
på samma klockslag för både beredning och arbetsutskott. Dessutom 
underlättar det för ledamöter som är yrkesarbetande att, i rimlig tid innan 
sammanträdet, hinna äta lunch och transproera sig från sin arbetsplats till 
kommunhuset i Karlsborg. 

På socialnämndens sammanträde 2020-09-21 framkom det att det finns 
önskemål från ledamöter att ytterligare senarelägga klockslaget för beredning 
och socialnämndens arbetsutskotts sammanträden. Att det skulle vara mera 
praktiskt att förlägga dem till slutet av arbetsdagen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Innebär något lägre kostnad för utbetalning av förlorad arbetsförtjänst, 
avseende ersättning till de förvärvsarbetande ledamöterna. Kan även innebära 
eventuellt ökad kostnad för övertid till tjänstepersoner om det blir långa möten. 

Barnrättsarbete 

Beslutet berör inte barn eller unga. 

Beslutsunderlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2020-09-21 § 129 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-15, förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson 

Förslag revidering Socialnämndens tidplan hösten 2020, 2020-09-15, 
förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson 

Beslutet ska skickas till 

Socialnämndens ledamöter 
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Enhetschefer socialförvaltningen 
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§ 100 Dnr 2020-000127  

Revidering socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta socialnämndens reviderade delegationsordning 
att gälla från och med 2020-11-01. 

Bilaga 6 Socialnämndens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

I riktlinjer för styrdokument, som är beslutad av kommunfullmäktige, anges 
vilka instanser som har rätt att besluta om olika typer av styrdokument. 

Exempel på styrdokument som beslutas av nämnd är riktlinjer och regler. 
Denna typ av dokument är skrivna på ett övergripande plan men kan i vissa fall 
ange detaljer så som namn på verksamhetssystem och titel på en viss tjänst.  

Om det exempelvis upptäcks stavfel eller ett verksamhetssystem byts ut bör 
riktlinjen revideras för att hållas aktuell. Denna typ av ändringar anses vara 
redaktionella, de ändrar inte själva innebörden i styrdokumentet. För att avlasta 
socialnämnden och effektivisera den administrativa processen bör redaktionella 
ändringar i styrdokument, som är beslutade av socialnämnden, kunna delegeras 
till socialchef. 
 
När revideringar som är av redaktionell karaktär skett i politiskt beslutade 
styrdokument är det lämpligt att socialnämnden får information om det, för 
kännedom. 

Ekonomiska konsekvenser 

Effektivisering av den administrativa processen då socialnämnden inte behöver 
ta upp ärende för beredning/beslut. 

Barnrättsarbete 

Beslutet berör inte barn eller unga. 

Beslutsunderlag 

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2020-09-21 § 130 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-10, förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson 

Förslag revidering av socialnämndens delegationsordning, 2020-09-10, 
förvaltningsekreterare Fredrika Hermansson 

Beslutet ska skickas till 

Socialchef 
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Enhetschefer socialförvaltningen 

MAS 
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§ 101 Dnr 2020-000005  

Budgetuppföljning och delårsrapport 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna prognos och åtgärdsplan 
”budgetuppföljning augusti 2020 samt ”delårsrapport 2020” för socialnämnden 
och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Prognos för helår 2020 visar ett underskott på 1,7 mnkr. 

Underskottet beror till stor del på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och 
ökade kostnader för kontaktfamiljer/personer inom IFO, samt minskade 
intäkter från migrationsverket. 

Två styrtal under perspektivet samhällsutveckling är uppfyllda, styrtalet för 
ekonomi är inte uppfyllt och resten går inte att mäta vid delår.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-29, controller Jenny Eiritz Bäckström 

Budgetuppföljning augusti 2020, controller Jenny Eiritz Bäckström, 2020-09-29 

Uppföljning åtgärder för budget i balans 2020, Socialchef Sandra Peters, 2020-
09-10 

Delårsrapport 2020 socialnämnden, Socialchef Sandra Peters, 2020-09-29 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen   

Ekonomichef 

Enhetschefer, socialförvaltningen 
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§ 102 Dnr 2020-000001  

Delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut 

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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§ 103 Dnr 7592  

Personalfrågor 

Socialnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet. 
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§ 104 Dnr 2020-000002  

Meddelanden 

Socialnämndens beslut 

Inkomna meddelanden delges ledamöterna. 
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§ 105 Dnr 2020-000003  

Information 

Socialnämndens beslut 

Informationen tas till protokollet. 

 

Monica Staudinger (C), ordförande informerar om: 

 Plan för anpassade boenden, med inriktning på boenden för äldre, i 
Karlsborgs kommun  

 

Jenny Bäckström, controller informerar om: 

 Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista september år 2020 uppgick till 383 tkr kronor, 
vilket är över budget för perioden. 

 Statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
I september månad år 2020 beviljades 2 998 timmar och antalet 
vårdtagare var 123 st. 

 Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende 
verksamheterna 
Statistiken går inte att redovisa för tillfället då kommunen håller på att 
byta verksamhetssystem. 

 Ekonomisk status för integration 
Utfallet per den sista septemberi år 2020 visar på ett överskott på 52 tkr. 

 Statistik IFO 

 Statsbidrag 
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§ 106 Dnr 9880  

Ansökan om ersättning för sammanträdet 

Socialnämndens beslut 

Ledamöterna ansöker gemensamt om ersättning för sammanträdet. 
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