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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-03-27 § 28 Dnr  

Rapporter 

Ärendebeskrivning 

Aktuellt information från socialchefen. 

 

Eleonora Bengtsson, MAS, informerar om en anmälan till Socialstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-03-27 § 29 Dnr SN 2012/59 

Ekonomisk prognos för 2012/månadsrapport februari 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt presenterar ekonomisk prognos för 2012 och 

månadsrapport för februari. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-03-27 § 30 Dnr  

Informationsärenden - Uppföljning fattade beslut 

Ärendebeskrivning 

1. Multiteamet 

Enhetschef Gabriella Mueller Prabin informerar 

 

2. Stängning av tio platser Solbacka 

Enhetschef May Borgström och enhetschef Sara Arlebo informerar 

 

3. Vikarietillsättningen äldreomsorgen 

Skriftlig redovisning från områdeschef Catarina Rosencrantz 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-03-27 § 31 Dnr SN 2012/10 

Informationsärende - Verksamhetsplan 2012 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan för 2012.  

Verksamhetsplanen innehåller bland annat en beskrivning av förvaltningen, 

förvaltningens syn på 2012 och hur förvaltningen planerar att arbeta för att uppnå 

socialnämndens mål 2012. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Gunnel Kask (S) yrkar att rubriken 2.1 verksamhetsidé byter namn till verksamhetens 

värdegrund och att socialnämnden antar verksamhetsplanen. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden bifaller Gunnel Kasks (S) yrkande. 

Socialnämndens beslut 

Socilnämnden antar verksamhetsplanen med ändringen att rubriken 2.1 verksamhetsidé 

byter namn till verksamhetens värdegrund. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-03-27 § 32 Dnr SN 2012/126 

CESAM - projekt för att stärka samarbetet mellan kommunen 
och övriga samhället 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen tog den 8 februari § 26 beslut om att delta i ett projekt tillsammans 

med Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (CESAM) och gav 

kommundirektör Annika Hallberg i uppdrag att tillsammans med berörda 

förvaltningschefer omfördela resurser så att Kumla kommun kan delta i projektet. 

 

Cesam har inkommit till Kumla kommun med ett förslag att genomföra ett 

utvecklingsarbete för att stärka relationen mellan kommunen och det civila samhället.  

 

Ett förslag till styrning och finansiering av projektet är framtaget. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till finansiering samt styrning av projektet. 

Arbetsutskottets behandling 

Sölve Persson (S) informerar om att han är jävig eftersom han sitter i CESAM:s styrelse 

och sitter kvar i lokalen under beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens behandling 

Sölve Persson anmäler jäv och lämnar rummet då han sitter i CESAMS styrelse. 

 

Gunnel Kask (S) yrkar återremiss av ärendet då en kompletering gällande uppdelningen 

av finansieringen mellan nämnderna behöver göras. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-03-27 § 33 Dnr  

Projekt differentierad demensvård 

Ärendebeskrivning 

Syfte med projektet att arbeta fram riktlinjer för differentierade och personcentrerade 

boendeformer för personer med demenssjukdom utifrån de nationella 

demensriktlinjerna. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-03-27 § 34 Dnr SN 2012/140 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade i mars 2003 om ansvarsfördelningen mellan MAS/MAR, 

socialchef och socialnämnden i Kumla kommun. Där framgår det att enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) ska ledningen av hälso- och sjukvård vara organiserad så att den 

tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 

kostnadseffektivitet. Enligt 29 § HSL ska det finnas någon som svarar för verksamheten 

(verksamhetschef). 

 

Verksamhetschef inom hälso- och sjukvården representerar vårdgivaren 

(socialnämnden) och det är vårdgivaren som ansvarar för att verksamhetschef utses för 

all hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden utser tillförordnad socialchef Jukka Tekonen till verksamhetschef för 

hälso- och sjukvården i Kumla kommun. 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser tillförordnad socialchef Jukka Tekonen till verksamhetschef för 

hälso- och sjukvården i Kumla kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-03-27 § 35 Dnr SN 2011/317 

Begäran om redovisning av åtgärder 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har granskat socialnämndens sjuksköterskeorganisation efter att de fått 

in ett anonymt klagomål.  

 

Beslutet Socialstyrelsen fattade var att socialnämnden skulle redovisa vilka åtgärder 

som vidtagit för att säkerställa; 

- Att introduktion ges vid nyanställning av sjuksköterskor 

- Att det finns den sjuksköterskepersonal som behövs för att god vård ska kunna 

ges 

- Att hälso- och sjukvårdsjournaler förs så att de innehåller de uppgifter som 

behövs för att garantera en god och säker vård.   

 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.  

Förslag till beslut 

Socialnämndens antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden antar yttrandet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens antar yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-03-27 § 36 Dnr SN 2011/373 

Förstärkt tillsyn av insatser till person med psykisk 
funktionsnedsättning  

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen gjorde under hösten 2011 en förstärkt tillsyn av kommunens insatser till 

personer med psykisk funktionsnedsättning.  

 

Efter granskningen så beslutade Socialstyrelsen att Kumla kommun och Örebro läns 

landsting ska säkerställa: 

 

 - Att en överenskommelse om sammarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning upprättas. 

 

Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 31 mars 

2012. 

 

 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.    

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden antar yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-03-27 § 37 Dnr SN 2012/134 

Förändring i boendestegen 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till ändring av hyresåtaganden i bostegen; 

gällande Viagatan, Agegatan, Kvarngatan. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden  

 

1. säger upp hyresavtalet gällande Agegatan, 

 

2. uppdrar till förvaltningen att se över hela boendestegen. 

Socialnämndens behandling 

Annica Moberg (S) yrkar att socialnämnden ger ordföranden i uppdrag att efter samråd 

med berörda tjänstemän att besluta i ärendet och sedan informera nämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger ordföranden i uppdrag att efter samråd med berörda tjänstemän, 

fatta beslut i ärendet och sedan informera socialnämnden. 
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Socialnämnden 2012-03-27 § 38 Dnr SN 2012/88 

Riktlinjer för ekonomisk bistånd 2012 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns mål och riktlinjer för ekonomiskt bistånd behöver revideras. 

Anpassningar sker utifrån gällande lagstiftning, förändrad praxis samt ändrade 

kostnader. 

 

Förändringar har bland annat skett när det gäller: 

Boendekostnader, speciellt för personer under 25 år. 

Hur ärenden ska handläggas för personer med missbruksproblem. 

Hur man ska bedöma personer med behov av till exempel specialkost.  

 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget samt fastställer riktlinjerna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden godkänner förslaget samt fastställer riktlinjerna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget samt fastställer riktlinjerna. 
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Socialnämnden 2012-03-27 § 39 Dnr SN 2012/95 

Verkställda delegationsbeslut 2012 - Februari 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden informeras om beslut som förvaltningens tjänstemän har tagit på 

delegation från nämnden.  

 

Under perioden 2012-02-01 till 2012-02-29 fattade LSS handläggarna delegerade 

beslut, 107-112, äldreomsorgens biståndshandläggare fattade beslut 113-219, under 

samma period. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Socialnämnden 2012-03-27 § 40 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Meddelanden till socialnämnden. 

Listan på meddelanden bifogas utskicket till nämndsammanträdet den 27 mars. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 

 

 


