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§ 13

Dnr

Socialchefen informerar
Ärendebeskrivning
Socialchef Anneli Koivuniemi informerar muntligen kring aktuella frågor, händelser
och nyheter som berör socialnämndens verksamheter.
Kort muntlig information om rutiner vid vräkningar där barn är inblandade.
Information om funktionshinderområdet. Politiken har sedan en längre tid efterfrågat
möjligheten för olika boendeformer inom funktionshinderområdet, varav korttidsplats
för unga vuxna har varit en sådan fråga. Socialförvaltningen har arbetat med frågan,
men även med framtidsperspektivet utifrån att ett flertal unga vuxna kommer att ha
behov av boende efter att särskolan slutat. Vi har per idag inte boenden för alla
kommande behov, utan behöver lösa situationen detta år med fortsatt planering för år
2014. Kan vi inte verkställa vissa beslut på hemmaplan kan det bli tal om externa
placeringar samt ev. viten, i de fall då socialnämnden inte kan verkställa besluten.
Förvaltningen kommer nu att arbeta för att öppna upp ett sk. vuxenkortis på Klockaren.
Det skulle ej ge full hyresteckning på ett av boendena på Klockaren. För att lösa
budgetåret 2013 kommer förslag till nämnden i maj med budgetjusteringar för att täcka
underskott för boendeplatsen på Klockaren.”
Information om ett pågående individärende inom äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar informationen till protokollet.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar informationen till protokollet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr SN 2013/40

Bokslut 2012
Ärendebeskrivning
Bokslut 2012 innehåller internkontrollplan samt bokslutsanalys för 2012 och beskriver
socialförvaltningens ekonomi under 2012.
Redovisningen är utarbetad i samverkan med respektive verksamhetsområde.
För kännedom så bifogas den text som kommer att utgöra Kumla kommuns
årsredovisning.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Bokslut samt Internkontrollplan 2012.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner Bokslut samt Internkontrollplan 2012.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr SN 2013/54

Budetjustering 2013 - äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslås göra en ombudgetering inom äldreomsorgen pga för låg
bemanning på Paviljongen, Kungsgården.
Förslag till beslut
Socialnämnden delegerar till förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt att budgetera om 305
000 kr till Kungsgårdens enhet Paviljongen, ansvar 604613, och verksamhet 511120,
motsvarande en 65 % tjänst.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden delegerar till förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt att budgetera om 305
000 kr till Kungsgårdens enhet Paviljongen, ansvar 604613, och verksamhet 511120,
motsvarande en 65 % tjänst.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr SN 2013/41

Verksamhetsberättelse 2012
Ärendebeskrivning
År 2012 kan sammanfattas med tillfälliga ledningsstrukturer på olika nivåer,
genomlysning och omstrukturering av flera verksamhetsgrenar, rättssäkerhets- och
kvalitétsarbete enligt lag och rekommendationer.
Arbetet har också till stor del kretsat kring ett aktivt arbete med att uppnå målet med
god ekonomisk hushållning – vilket förvaltningen lyckats med.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse för 2012.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse för 2012.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr SN 2012/584

Verksamhetsplan 2013
Ärendebeskrivning
Kumla kommuns styrs av kommunfullmäktige som utöver tilldelningen av resurser
också sätter mål och målvärlden för kommunens förvaltningar att jobba mot.
Socialförvaltningens verksamhetsplan är en plan för hur förvaltningen ska arbeta för att
nå upp till dessa mål men också en beskrivning över förvaltingens största utmaningar
och satsningar under det kommande året.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar Verksamhetsplan för 2013.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar Verksamhetsplan för 2013.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr SN 2012/518

Delegationsordning 2013
Ärendebeskrivning
Socialnämndens delegationsordning behöver uppdateras efter lagändringar och
organisationsförändringar.
Sedan arbetsutskottets sammanträde 14 februari har ny punkt 3 under kapitel 4
Delegation till arbetsutskottet tillkommit: Övervägande om överflyttning av vårdnaden
enligt 6 kap. 8 § SoL med kommentar Övervägandet är inte ett beslut.
Bestämmelserna innebär att nämnden minst en gång var sjätte månad är skyldig att
överväga om överflyttning av vårdnaden.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar Delegationsordning 2013.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar Delegationsordning 2013 med förvaltningens tillägg under kapitel
4.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr SN 2013/79

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2013
Ärendebeskrivning
Syftet med riktlinjerna är likabehandling i Kumla kommun när det gäller såväl
bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd som insatser som ska
erbjudas från socialtjänstens sida. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning i
arbetet.
Reviderad handling med i utskicket efter gruppmötets önskemål om att ändra från
bensin till drivmedel, samt med uppdaterad innehållsförteckning.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens behandling
Gunnel Kask (S) yrkar att under 3.3.1 Boendekostnad, skälig boendekostnad Kumla
kommun ändra antal rum från 3, för familjer med 3-4 barn, till 4 rok.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ändrar under 3.3.1 Boendekostnad, skälig boendekostnad Kumla
kommun, antal rum från 3 rok, för familjer med 3-4 barn, till 4 rok.
Socialnämnden antar Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr SN 2013/80

Riktlinjer anhörigstöd 2013
Ärendebeskrivning
Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 10 § SoL så ska socialnämnden erbjuda stöd för att
underlätta för de anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående som är långvarigt sjuk,
äldre eller med psykiskt eller fysiskt funktionshinder. Med anhörig menas en person
som vårdar eller ger stöd till en närstående, det kan vara en maka/make, förälder, barn,
nära släkting eller vän/granne.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar Riktlinjer för anhörigstöd 2013.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens behandling
Gunnel Kask (S) yrkar att ändra skrivning på sista sidan från: Om service kan förmedlas
enkelt och aktiveras med kort varseltid så innebär det trygghet till: Service som
förmedlas enkelt och aktiveras med kort varseltid innebär en trygghet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ändrar skrivning på sista sidan från: Om service kan förmedlas enkelt
och aktiveras med kort varseltid så innebär det trygghet till: Service som förmedlas
enkelt och aktiveras med kort varseltid innebär en trygghet.
Socialnämnden antar Riktlinjer för anhörigstöd 2013.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

10
KUMLA KOMMUN

Socialnämnden

Protokoll
2013-02-27

§ 21

Dnr SN 2012/523

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att ha det övergripande
ledningsansvaret för arbetsmiljöverksamheten i kommunen. Kommunstyrelsen har
sedan möjlighet att vidarefördela arbetet med arbetsmiljöuppgifterna till respektive
nämnd.
Arbetet med arbetsmiljöverksamheten inom socialförvaltningen vilar således på
socialnämnden.
För att nämnden ska kunna fördela vidare arbetsmiljöuppgifterna, till de tjänstemän som
genom sin befattning har att arbeta för att arbetsmiljöuppgifterna genomförs inom ett
visst område, behöver fördelningen gå att följa i en sammanhängande kedja. Fördelning
får inte saknas någonstans i kedjan för att fördelningarna ska gälla fullt ut.
Förslag till beslut
Socialnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för socialförvaltningen till
förvaltningschef Annelie Koivuniemi enligt bifogad fördelningsblankett. Delar av
arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för socialförvaltningen till
förvaltningschef Annelie Koivuniemi enligt bifogad fördelningsblankett. Delar av
arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr SN 2013/75

Verksamhetsberättelse för personligt ombud 2012
Ärendebeskrivning
Kommunen har fått statsbidrag till verksamhet med personligt ombud för 2012.
Länsstyrelsen begär att socialnämnden inkommer med en redovisning om hur
verksamheten har bedrivits under gångna året.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2012 för personligt ombud.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2012 för personligt ombud.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut fattade i januari 2013 anmäls.
Beslutsunderlag
Handlingar i sekretesspärm.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar anmälan om av delegationsbeslut till protokollet.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar anmälan om av delegationsbeslut till protokollet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr SN 2013/85

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden om domar samt övriga meddelande till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Handlingar i sekretesspärm.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar anmälan av meddelanden till protokollet.
Arbetsutskottets förslag
Enligt beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar anmälan av meddelanden till protokollet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

