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§ 74

Dnr SN 2012/292

Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken
2 kap 7 §, första punkten
Ärendebeskrivning
1:e socialsekreterare Malin Pöhner har lämnat in en utredning daterat 2012-06-20.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger ner faderskapsutredningen gällande x, enligt 2 kap 7 § första
punkten föräldrabalken.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger ner faderskapsutredningen gällande x, enligt 2 kap 7 § första
punkten, föräldrabalken.

Justeringssign
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§ 75

Dnr SN 2012/356

Begäran om utredning och yttrande från Riksdagens
ombudsmän
Ärendebeskrivning
Riksdagens ombudsmän har begärt ett yttrande från Kumla kommuns socialnämnd
angående anmälan från en godman till en brukare inom omsorgen om
funktionshindrade. Anmälan gäller att Kumla kommun har brustit i den skriftliga
informationen till den aktuella brukaren och dennes gode man.
Förslag till beslut
Socialnämnden
1. antar yttrandet till Riksdagens ombudsmän.
2. förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden
1. antar yttrandet till Riksdagens ombudsmän.
2. förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Justeringssign
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§ 76

Dnr

Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning
Tf. socialchef Jukka Tekonen informerar kring aktuella frågor, händelser och nyheter
som berör socialnämndens verksamheter.
Områdeschef för äldreomsorgen Anita Blomqvist berättar om aktuella händelser inom
sitt verksamhetsområde.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign
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§ 77

Dnr SN 2012/338

Ekonomisk prognos för 2012 och månadsrapport juli
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt presenterar ekonomisk prognos för 2012 och
månadsrapport för juli.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner månadsrapport för juli.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens behandling
Gunnel Kask (S) yrkar tillägg; med fortsatt uppdrag till förvaltningen att arbeta för en
budget i balans.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner månadsrapport för juli med fortsatt uppdrag till förvaltningen
att arbeta för en budget i balans.

Justeringssign
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§ 78

Dnr SN 2012/265

Delårsbokslut 2012
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska varje år ta fram ett delårsbokslut för innevarande år och
socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på delårsbokslut.
Det finns en stor handling med hela förslaget till delårsbokslut och en kortare
sammanfattning som ska skickas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen använder
sedan denna till det kommunövergripande delårsbokslutet.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner delårsbokslut 2012.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens behandling
Gunnel Kask (S) yrkar att uppdra åt socialförvaltningen att se över områdesnamnen
OFF och Äldreomsorgen i syfte att byta ut dem och återkomma till socialnämnden
snarast.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner delårsbokslut 2012.
Socialförvaltningen får i uppdrag att se över områdesnamnen OFF och Äldreomsorgen i
syfte att byta ut dem och återkomma till socialnämnden snarast.
Reservationer
Särskilt yttrande från samtliga i socialnämnden, bifogas protokollet.

Justeringssign
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§ 79

Dnr SN 2012/204

Behovsanalys för framtida äldreboende
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har efterfrågat ett underlag kring behovet av ett nytt äldreboende.
Kumla kommun har under ett flertal år haft en positiv befolkningsutveckling och har
även ett mål om att år 2025 ha 25 000 invånare. Detta, tillsammans med att den redan
befintliga befolkningen blir allt äldre innebär att socialförvaltningen behöver se över
behovet av fler platser på särskilt boende (SÄBO) inom äldreomsorgen.
Socialförvaltningen har genomfört en utredning kring kommunens framtida behov av
platser på särskilt boende.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens behandling
Yrkande från samtliga ledamöter för C, Fp, Mp, Kd och M genom Jan Engman.
Boendet bör ligga centralt i Kumla. Man bör särskilt undersöka tre platser och redovisa
för- och nackdelar.
- I anslutning till Kungsgården.
- Agegatan med omnejd.
- Området väster om Kumla Församlings Församlingshem.
Även andra platser centralt i Kumla kan vara aktuella.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Socialnämnden antar som nämndens mening att boendet bör ligga centralt i Kumla.
Man bör särskilt undersöka tre platser och redovisa för- och nackdelar.
- I anslutning till Kungsgården- Agegatan med omnejd.
- Området väster om Kumla Församlings Församlingshem.
Även andra platser centralt i Kumla kan vara aktuella.

Justeringssign
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§ 80

Dnr SN 2012/315

Utredning och översyn av Familjeenhetens öppenvård
Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav 2012-05-29 (SN 2012/246) förvaltningen att till samanträdet i
september se över öppenvården inom individ- och familjeomsorgen.
Socialförvaltningen har genomfört en utredning och presenterar förslag till
omorganisation.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att en gemensam öppenvård inrättas
att begreppen Delta, Athena och Multiteamet tas bort.
att Delta läggs ner i sin nuvarande form och att samarbetet mellan familjeenhet
och skola ses över.
Arbetsutskottets behandling
Gunnel Kask (s) yrkar att sista beslutsmeningen ändras till; ska förstärkas.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden beslutar
att en gemensam öppenvård inrättas.
att begreppen Delta, Athena och Multiteamet tas bort.
att Delta läggs ner i sin nuvarande form och att samarbetet mellan familjeenhet
och skola ska förstärkas.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
att en gemensam öppenvård inrättas.
att begreppen Delta, Athena och Multiteamet tas bort.
att Delta läggs ner i sin nuvarande form och att samarbetet mellan familjeenhet
och skola ska förstärkas.

Justeringssign
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§ 81

Dnr SN 2012/320

Utredning kring vikarieanskaffning inom Kumla kommun
Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav vid sitt sammanträde 2012-05-29 förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med personalavdelningen se över vikarieanskaffningen och redovisa
resultatet till socialnämndens sammanträde i september 2012.
Vikariekostnaderna har ökat kraftigt under det senaste året inom äldreomsorgen och
omsorgen för funktionshindrade. Kostnadsökningen har varit särskilt stor inom
äldreomsorgen under våren och försommaren 2012.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets beslut
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr SN 2012/321

Utredning kring verksamheter som kan ingå i IFO
Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav vid sitt sammanträde 2012-05-29 förvaltningen i uppdrag att ta fram
vilka verksamheter som ska ingå i individ- och familjeomsorgens verksamhet till
socialnämndens sammanträde 2012-09-04.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att verksamheten socialpsykiatrin ska ingå i individ- och
familjeomsorgens ansvarsområde från och med 2013-01-01
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att verksamheten socialpsykiatrin ska ingå i individ- och
familjeomsorgens ansvarsområde från och med 2013-01-01.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr SN 2012/246

Budget 2013
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget 2013.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar nedanstående förslag till budget 2013:
Äskanden i driftbudget;
•
Ökad volym i hemtjänsten, 2 250 tkr
•
Ökad volym kortidsboende äldreomsorg, 1 500 tkr
•
Trygghetslarm, 350 tkr
•
Ökad hyra Hemgården pga. ny sprinkleranläggning, 325 tkr
•
Ökad volym Socialpsykiatri, 450 tkr
•
Ökad volym inom gruppboende LSS, 800 tkr
•
Arvoden socialnämnd, 300 tkr
•
Enhetschef äldreomsorg, 600 tkr
•
Enhetschef socialpsykiatri, 600 tkr
Äskanden i investeringsbudget
•
Inventarier, 250 tkr
•
Vårdsängar och hjälpmedel, 400 tkr
•
Dokumentskåp, 300 tkr
•
Mobiltelefoner till nyckelfri hemtjänst, 200 tkr
•
Fordon till hemtjänsten 2 st, 400 tkr
•
Buss till socialpsykiatrin, 400 tkr
Åtgärder inför budget 2013
•
Reducera anhörigstödet från 1,5 årsarbetare till 1,0, 210 tkr
•
Minska anlaget för disponibla medel från 3,0 mnkr till 2,5 mnkr, 500 tkr.
•
Minska familjehemskostnaderna, med 250 tkr.
•
Minska kostnaderna för missbruk, med 250 tkr.
•
Minska habiliteringsersättningen daglig verksamhet, med 100 tkr.
•
Minska nettokostnaden på Smedstorps korttidsvård, 1 000 tkr.
•
Minska externa placeringar inom omsorgen för funktionshindrade och
socialpsykiatri, med 2 200 tkr
•
Minska kostnaderna för föreningsbidrag,
•
Minska antalet kontaktpersoner

Arbetsutskottets förslag

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens behandling
Mötet ajournerades i fem minuter.
Gunnel Kask (s) yrkar att socialnämnden antar nedanstående förslag till budget 2013.
Äskanden i driftbudget;
•
Ökad volym i hemtjänsten, 2 250 tkr
•
Ökad volym kortidsboende äldreomsorg, 1 500 tkr
•
Trygghetslarm, 350 tkr
•
Ökad hyra Hemgården pga. ny sprinkleranläggning, 325 tkr
•
Ökad volym Socialpsykiatri, 450 tkr
•
Ökad volym inom gruppboende LSS, 800 tkr
•
Enhetschef äldreomsorg, 600 tkr
•
Enhetschef socialpsykiatri, 600 tkr
Äskanden i investeringsbudget
•
Inventarier, 250 tkr
•
Vårdsängar och hjälpmedel, 400 tkr
•
Dokumentskåp, 300 tkr
•
Mobiltelefoner till nyckelfri hemtjänst, 200 tkr
•
Fordon till hemtjänsten 2 st, 400 tkr
•
Buss till socialpsykiatrin, 400 tkr
•
Nytt äldreboende, 2 000 tkr
Åtgärder inför budget 2013
•
Reducera anhörigstödet från 1,5 årsarbetare till 1,0, 210 tkr
•
Minska anlaget för disponibla medel från 3,0 mnkr till 2,5 mnkr, 500 tkr.
•
Minska familjehemskostnaderna, med 250 tkr.
•
Minska kostnaderna för missbruk, med 250 tkr.
•
Minska nettokostnaden på Smedstorps korttidsvård, 1 000 tkr.
•
Minska externa placeringar inom omsorgen för funktionshindrade och
socialpsykiatri, med 2 200 tkr
•
Minska antalet kontaktpersoner
Gunnel Kask (S) yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag att se över och samordna
rutinerna för ansökningar om föreningsbidrag.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar nedanstående förslag till budget 2013:
Äskanden i driftbudget;
•
Ökad volym i hemtjänsten, 2 250 tkr

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Ökad volym kortidsboende äldreomsorg, 1 500 tkr
Trygghetslarm, 350 tkr
Ökad hyra Hemgården pga. ny sprinkleranläggning, 325 tkr
Ökad volym Socialpsykiatri, 450 tkr
Ökad volym inom gruppboende LSS, 800 tkr
Enhetschef äldreomsorg, 600 tkr
Enhetschef socialpsykiatri, 600 tkr

Äskanden i investeringsbudget
•
Inventarier, 250 tkr
•
Vårdsängar och hjälpmedel, 400 tkr
•
Dokumentskåp, 300 tkr
•
Mobiltelefoner till nyckelfri hemtjänst, 200 tkr
•
Fordon till hemtjänsten 2 st, 400 tkr
•
Buss till socialpsykiatrin, 400 tkr
•
Nytt äldreboende, 2 000 tkr
Åtgärder inför budget 2013
•
Reducera anhörigstödet från 1,5 årsarbetare till 1,0, 210 tkr
•
Minska anlaget för disponibla medel från 3,0 mnkr till 2,5 mnkr, 500 tkr.
•
Minska familjehemskostnaderna, med 250 tkr.
•
Minska kostnaderna för missbruk, med 250 tkr.
•
Minska nettokostnaden på Smedstorps korttidsvård, 1 000 tkr.
•
Minska externa placeringar inom omsorgen för funktionshindrade och
socialpsykiatri, med 2 200 tkr
•
Minska antalet kontaktpersoner
Socialförvaltningen får i uppdrag att se över och samordna rutinerna för ansökningar om
föreningsbidrag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr SN 2012/326

Socialförvaltningens reception
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2011-12-13 att stänga receptionen inom socialförvaltningen.
En halvårseffekt för år 2012 förväntades nås med totalt 250 tkr genom att minska
personal med 1,5 tjänst. En genomgripande konsekvensanalys för ovanstående åtgärd
saknas.
Det finns inte förutsättningar för att socialförvaltningens reception ska stängas från
hösten 2012. Främsta anledningarna är av arbetsrättslig karaktär samt att det inte finns
någon möjlighet för t ex kommunens reception att hantera socialförvaltningens
telefonsamtal, besök, inlämnande av handlingar osv.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
1. att ändra tidigare fattat beslut från 2011-12-13 gällande att stänga
socialförvaltningens reception första halvåret 2012 till att gälla från 1 juni 2013.
2. att receptionens öppettider är mellan kl. 08.00-12.00 samt 13.00-15.00 med
omedelbar verkan t.o.m 2013-05-31.

Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
1. att ändra tidigare fattat beslut från 2011-12-13 gällande att stänga
socialförvaltningens reception första halvåret 2012 till att gälla från 1 juni 2013.
2. att receptionens öppettider är mellan kl. 08.00-12.00 samt 13.00-15.00 med
omedelbar verkan t.o.m 2013-05-31.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr SN 2012/322

Informationsärende - Nya riktlinjer för demensvård
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har antagit nya regler om bemanning på äldreboenden där det bor
demenssjuka. Reglerna är något förändrade från det ursprungliga förslaget som
skickades ut på remiss. Detaljregleringen är något mindre och reglerna träder ikraft först
2014.
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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§ 86

Dnr SN 2012/268

Yttrande över motion om särskilt boende för unga med
funktionshinder
Ärendebeskrivning
Folkpartiet Liberalerna lämnade in en motion gällande boende för unga med
funktionshinder. Motionen yrkar på att Kumla kommun ska ordna ett boende som är
speciellt anpassat för unga vuxna.
Socialnämnden fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-29 i uppdrag att ta
fram ett förslag på yttrande.
Socialförvaltningen ha tagit fram ett förslag på yttrande.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet om särskilt boende för unga med funktionshinder.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar yttrandet om särskilt boende för unga med funktionshinder.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr SN 2012/30

Delegationsordning 2012
Ärendebeskrivning
Delegationsordningen 2012 har fel lagrum gällande delegationsbestämmelse gällande
begäran om överflyttning av ett ärende till annan kommun. I nuvarande
delegationsordning hänvisas till 16 kap 1 § SoL, som upphävdes år 2011. Nytt lagrum
är 2 kap 10 § SoL.
I nuvarande delegationsordning saknas delegationsbestämmelse för ansökan till
socialstyrelsen om överflytt till annan kommun om det föreligger ett kommunbeslut om
att inte mottaga ett ärende eller som inte inom en månad har fått svar från en annan
kommun på en begäran om överflyttning.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
1.
att ändra lagrum från 16 kap 1 § SoL till 2a kap 10 § SoL i berörda
delegationspragrafer.
2.
om följande tillägg i delegationsförteckning; Ansökan till socialstyrelsen om
överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap 11 § SoL när:
det föreligger kommunbeslut att inte ta emot ett ärende
annan kommun inte svarat på överflyttningsbegäran inom en månad
Delegat: Enhetschef

Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
1.
att ändra lagrum från 16 kap 1 § SoL till 2a kap 10 § SoL i berörda
delegationspragrafer.
2.
om följande tillägg i delegationsförteckning; Ansökan till socialstyrelsen om
överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap 11 § SoL när:
det föreligger kommunbeslut att inte ta emot ett ärende
annan kommun inte svarat på överflyttningsbegäran inom en månad
Delegat: Enhetschef

Justeringssign
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§ 88

Dnr SN 2012/355

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott saknar en ersättare och socialnämnden behöver göra ett
fyllnadsval.
Förslag till beslut
Socialnämnden väljer Gun-Britt Andersson (S) till ersättare i socialnämndens
arbetsutskott tom 2014-12-31.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden väljer Gun-Britt Andersson (S) till ersättare i socialnämndens
arbetsutskott tom 2014-12-31.

Justeringssign
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§ 89

Dnr SN 2012/303

Ej verkställda beslut - kvartal 2 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, 4 juli 2012, finns 20 ej verkställda beslut att rapportera.
7 inom Individ- och familjeomsorgen, 7 inom Omsorgen för funktionshindrade och
socialpsykiatri och 6 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
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22
KUMLA KOMMUN

Socialnämnden

Protokoll
2012-09-04

§ 90

Dnr SN 2012/339

Verkställda delegationsbeslut 2012 - maj-augusti
Ärendebeskrivning
Socialnämnden informeras om beslut som förvaltningens tjänstemän har tagit på
delegation från nämnden.
Under perioden 2012-05-01 till 2012-07-31 fattade LSS handläggarna delegerade
beslut, 398-435, äldreomsorgens biståndshandläggare fattade beslut 336-705, under
samma period.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger fattade delegerade beslut till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger fattade delegerade beslut till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

23
KUMLA KOMMUN

Socialnämnden

Protokoll
2012-09-04

§ 91

Dnr

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden till socialnämnden.
Listan på meddelanden bifogas utskicket till nämndsammanträdet den 4 september.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

