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§ 41

Dnr SN 2012/156

Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 2
kap. 7 § första punkten.
Ärendebeskrivning
Socialsekreterare Kerstin Karlsson lämnar in en utredning daterad 2012-02-22.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att faderskapsutredningen gällande XXX, läggs ned enligt
Föräldrabalken 2 kap 7 § första punkten.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att faderskapsutredningen gällande XXX, läggs ned enligt
Föräldrabalken 2 kap 7 § första punkten.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr

Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning
Tf. socialchef Jukka Tekonen informerar kring aktuella frågor, händelser och nyheter
som berör socialnämndens verksamheter.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr SN 2012/163

Ekonomisk prognos för 2012/månadsrapport mars
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt presenterar ekonomisk prognos för 2012 och
månadsrapport för mars.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner månadsrapporten.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner månadsrapporten med fortsatt uppdrag till förvaltningen att
få budgeten i balans.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr

Informationsärende - Budget 2012 och 2013
Ärendebeskrivning
Tf. socialchef Jukka Tekonen informerar om det ekonomiska läget och hur
förvaltningen arbetar kring budget 2012 och budget 2013.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden
1. lägger informationen till handlingarna.
2. beslutar att de budgetåtgärder som är möjliga att behandla redan i maj ska behandlas
på nämndmötet den 29 maj för att få effekt under 2012.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr

Informationsärende - Hemtjänsten
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt presenterar en lägesrapport med anledning av den
ekonomiska utvecklingen inom hemtjänsten.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr SN 2012/170

Personalstatistik
Ärendebeskrivning
Personalsekreterare Ingrid Andersson redovisar personalstatistik gällande
socialnämndens verksamheter.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr SN 2012/96

Verksamhetsstatistik 2012 - kvartal 1
Ärendebeskrivning
Utredningssekreterare Gustav Olofsson presenterar statistik för socialnämndens
verksamheter - kvartal 1 2012.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden
1. lägger informationen till handlingarna.
2. uppdrar till förvaltningen att redovisa en analys om det positiva utfallet gällande
försörjningsstöd.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr SN 2011/315

Redovisning av Stimulansbidrag för insatser inom vård och
omsorg om äldre personer
Ärendebeskrivning
Stimulansmedel har utgått från Socialstyrelsen under perioden 2007-2011
Kumla kommun har under året 2011 ansökt och fått beviljat 413 tkr
Under 2011 pågick två projekt finansierats via stimulansbidrag; Vårdplaningsteam och
hemrehabilitering. Hemrehabilitering avlutades under 2011 men då möjlighet gavs att
flytta med överblivna medel till 2012 kommer projektet med vårdplaneringsteam drivas
även under detta år.
Socialnämnden ska nu redovisa hur nämnden har använt pengarna och förvaltningen har
tagit fram ett förslag till slutredovisning.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr SN 2012/166

Riktlinjer - Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen
journalföring
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvården har under senare år genomgått stora strukturförändringar och
antalet driftsformer är idag fler än för bara några år sedan. Detta innebär att antalet
yrkesutövare som direkt involveras i vården av en enskild patient har ökat. De ändrade
förutsättningarna för hur vården bedrivs ställer nya krav på såväl information till
patienterna som möjligheterna för vårdgivare att ta del av uppgifter om patienterna.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinje för samtycke vid direktåtkomst
till sammanhållen journalföring.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar riktlinjer för - Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen
journalföring.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar riktlinjer för - Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen
journalföring.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr SN 2012/124

Barnbokslut 2011
Ärendebeskrivning
Syftet med den barn- och ungdomspolitiska handlingsplanen är att visa hur kommunen
genom olika åtgärder skall kunna omsätta FN: s barnkonvention till de förhållanden som
råder i Kumla.
Kommunens nämnder/styrelser skall ta hänsyn till den barn- och ungdomspolitiska
handlingsplanen i sin verksamhet.
Aktuella åtgärder skall årligen redovisas i ett barnbokslut enligt kommunfullmäktiges
beslut den 15 oktober 2001, § 71.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till barnbokslut.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner barnbokslut för 2011.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner barnbokslut för 2011.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

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.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
1. ”mjuknämnden” utgör referensgrupp och de tre berörda förvaltningscheferna samt
kommunens administrativa chef utgör styrgruppen
2. för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och fritidsnämnden (50 000
kr), socialnämnden (75 000 kr), barn- och utbildningsnämnden/gymnasienämnden (75
000 kr) och kommunstyrelsen (50 000 kr)
3. finansiering av 2013 överlämnas till budgetberedningen.
Arbetsutskottets behandling
Sölve Persson deltar ej i beslutet eftersom han sitter i Cesam:s styrelse. Han lämnar
lokalen.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens behandling
Sölve Persson deltar ej i beslutet eftersom han sitter i Cesam:s styrelse. Han lämnar
lokalen.
Gunnel Kask (s) yrkar att socialnämnden endast ska fatta beslut om punkt två.
Carina Riberg (mp) yrkar att finansiering ska tas centralt och att miljö- och
byggnadsnämnden ska vara med och dela på kostnaden. Budgeten är lagd för 2012 och
att ta kostnaden centralt motiveras av socialnämndens mål med en budget i balans.
Barbro Backlund (fp) yrkar bifall till Carina Ribergs (mp) förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Propositionsordningen godkänns.
Ordföranden ställer Gunnel Kasks (s) yrkande mot förslag till beslut.
Ordföranden finner att socialnämnden enbart ska fatta beslut om punkt 2.
Ordföranden ställer Carina Ribergs (mp) yrkande mot punkt 2 i förslag till beslut.
Ordföranden finner majoritet för punkt 2 i förslag till beslut.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att för sin del godkänna att kostnaden delas mellan kultur- och
fritidsnämnden (50 000 kr), socialnämnden (75 000 kr), barn- och
utbildningsnämnden/gymnasienämnden (75 000 kr) och kommunstyrelsen (50 000 kr)

Reservationer
Carina Riberg (mp) och Barbro Backlund (fp) reserverar sig till förmån Carina Ribergs
(mp) yrkande om att finansiering ska tas centralt och att miljö- och byggnadsnämnden
ska vara med och dela på kostnaden.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr SN 2012/142

Överenskommelse - Förebygga och behandla missbruk och
beroende - kommuner och landstinget i Örebro län
Ärendebeskrivning
Länets kommuner har olika förutsättningar utifrån befolkningsstruktur och organisation.
Det betyder att behovet av insatser kan skilja sig åt inom länet. Varje kommun måste
därför tillsammans med landstinget besluta om hur samarbetet ska ske. Det sker genom
lokala överenskommelser.
Föreliggande dokument uttrycker en målinriktning och förverkligandet av målet kan
endast ske genom att kommunerna och landstingets lokala verksamheter tar ett
gemensamt ansvar för såväl förebyggande som behandlande insatser.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar överenskommelsen - Förebygga och behandla missbruk och
beroende - kommuner och landstinget i Örebro län.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar överenskommelsen - Förebygga och behandla missbruk och
beroende - kommuner och landstinget i Örebro län.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr SN 2012/94

Ansökan om statsbidrag till Omvårdnadslyftet 2012
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har, enligt ett regeringsbeslut 2011, i uppdrag att förbereda, administrera
och löpande följa upp satsningen Omvårdnadslyftet under åren 2011–2014. År 2011
fördelades 143,5 miljoner kronor till 210 sökande kommuner. Förutsatt att riksdagen
beviljar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta ytterligare 300 miljoner kronor
2013 och 300 miljoner kronor 2014.
Omvårdnadslyftet syftar till att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att
stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina
yrkesroller. Satsningen avser både den grundläggande kompetensen och den kompetens
som behövs för specialiserade uppgifter. Målgruppen är den personal i äldreomsorgen
där grundutbildningen till yrket är en gymnasial utbildning, t.ex. vårdbiträden och
undersköterskor. Bidraget får även användas för personal inom LSS-området förutsatt
att de huvudsakligen arbetar med människor 65 år och äldre. Satsningen ska förstärka,
men inte ersätta, de utbildningsinsatser som pågår i kommunerna.
Totalt i Sverige så är 243 700 miljoner avsatta till omvårdnadslyftet och för Kumla
kommuns är summan 505 557 kr.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag till omvårdnadslyftet 2012.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag till omvårdnadslyftet 2012.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Dnr SN 2012/165

Ej verkställda beslut - kvartal 1 2012
Ärendebeskrivning
Kommunerna har skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut som
inte verkställts inom tre månader från beslutets datum. Från samma datum gäller även
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Till Socialstyrelsen och revisorerna ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut
om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet. För varje beslut anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av
insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen det gäller skall vara
identifierbar. Rapportering skall ske en gång per kvartal.
Genom ett tillägg i LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - införs en
skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS.
Till kommunfullmäktige rapporteras statistik över antalet ej verkställda beslut, vilka
typer av bistånd det gäller samt vilka datum besluten fattades. Det ska även framgå i
statistiken hur många kvinnor respektive män som omfattas av besluten. Rapporteringen
ska göras en gång per kvartal.
Vid detta rapporteringstillfälle, 17 april 2012, finns 14 ej verkställda beslut att
rapportera. 6 inom Individ- och familjeomsorgen, 7 inom Omsorgen för
funktionshindrade och socialpsykiatri och 1 inom äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr SN 2012/51

Verksamhetsberättelse personligt ombud
Ärendebeskrivning
Kommunen har fått statsbidrag till verksamhet med personligt ombud för 2011.
Länsstyrelsen begär att socialnämnden inkommer med en redovisning om hur
verksamheten har bedrivits under gångna året.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse personligt ombud 2011.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr SN 2012/167

Verkställda delegationsbeslut 2012 - mars
Ärendebeskrivning
Socialnämnden informeras om beslut som förvaltningens tjänstemän har tagit på
delegation från nämnden.
Under perioden 2012-03-01 till 2012-03-31 fattade LSS handläggarna delegerade
beslut, 200-206, äldreomsorgens biståndshandläggare fattade beslut 207-300, under
samma period.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger fattade delegationsbeslut till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger fattade delegationsbeslut till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Dnr

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden till socialnämnden.
Listan på meddelanden bifogas utskicket till nämndsammanträdet den 17 april.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

