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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-08-27 § 65 Dnr  

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 

Jan Engman föreslås justera socialnämndens protokoll senast 2013-09-03. 

Förslag till beslut 

Jan Engman väljs som justerare för socialnämnden 2013-08-27 

Socialnämndens beslut 

Jan Engman väljs som justerare för socialnämnden 2013-08-27 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-08-27 § 66 Dnr  

Socialchefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Socialchef Anneli Koivuniemi informerar muntligen kring aktuella frågor, händelser 

och nyheter som berör socialnämndens verksamheter.  

 

Ny områdeschef för LSS, ny ekonom samt ny enhetschef Vård och Omsorg presenteras.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger den muntliga informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger den muntliga informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-08-27 § 67 Dnr SN 2013/493 

Delårsbokslut 2013 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ska varje år fastställa delårsbokslut för innevarande år och 

socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på delårsbokslut. Den kortare rapporten går 

till kommunstyrelsen medan den längre rapporten är förvaltningens. 

 

Ekonomisk prognos presenterades på bordet på gruppmötet med följer utskicket till de 

som inte närvarade.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner delårsbokslut 2013 för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsbokslut 2013 för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-08-27 § 68 Dnr SN 2012/360 

Överenskommelse för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 

Ärendebeskrivning 

I en lag som kom 2010 fastställdes att landsting och kommunerna är skyldiga att 

upprätta en överenskommelse för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Överenskommelsen ska fungera som vägledning för chefer, förtroendevalda, andra 

beslutsfattare och medarbetare, och som information till anhöriga och brukare. 

Överenskommelsen bygger på att landstinget och alla kommuner i länet deltar i arbetet. 

Socialnämnden antog överenskommelsen 2012-10-16. 

 

Den nu reviderade överenskommelsen utgår från ett av grundkraven i 

överenskommelsen mellan staten och SKL gällande stöd till riktade insatser inom 

området psykisk ohälsa 2013.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar reviderad överenskommelse mellan Örebro läns landsting, 

kommunerna i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar reviderad överenskommelse mellan Örebro läns landsting, 

kommunerna i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-08-27 § 69 Dnr SN 2013/499 

Ej verkställda beslut, kv 2 2013 

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, augusti 2013, finns endast två ej verkställda beslut att 

rapportera inom vård och omsorg, båda gäller kvinnor.  

 

Ny handling i nämndutskicket då ett årtal var fel i utskicket till gruppmöte.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger ej verkställda beslut kvartal 2, 2013 till handlingarna för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger ej verkställda beslut kvartal 2, 2013 till handlingarna för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-08-27 § 70 Dnr SN 2013/500 

Verksamhetsstatistik kv 2, 2013 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att varje kvartal redovisa statistik från 

förvaltningens olika verksamheter.  

 

Vid detta rapporteringstillfälle redovisas statistik från kvartal 2, 2013.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-08-27 § 71 Dnr SN 2013/574 

Anmälan delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade i maj-juli 2013 anmäls. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingar i sekretesspärm. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar anmälan av delegationsbeslut till protokollet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar anmälan av delegationsbeslut till protokollet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-08-27 § 72 Dnr SN 2013/434 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Meddelanden om domar samt övriga meddelanden till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingar i sekretesspärm.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar meddelanden till protokollet.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar meddelanden till protokollet.  
 
 

 

 


