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§ 74

Dnr

Val av justerare
Ärendebeskrivning
Jan Engman föreslås att justera socialnämndens protokoll senast den 9 oktober.
Socialnämndens beslut
Jan Engman väljs att justera socialnämndens protokoll senast 9 oktober.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Dnr SN 2013/625

Övergripande granskning av revisionen gällande
socialnämnden
Ärendebeskrivning
KPMG kommer och vill träffa ledamöter, ersättare samt förvaltningschef för att
presentera och diskutera det sammanställda resultatet på enkätundersökningen som
genomfördes i våras.
Revisionen inleder socialnämndens möte den 2 oktober.
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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§ 76

Dnr

Socialchefen informerar
Ärendebeskrivning
Socialchef Anneli Koivuniemi informerar muntligen kring aktuella frågor, händelser
och nyheter som berör socialnämndens verksamheter.
MAS Eleonora Bengtsson informerar om svar på Lex Maria anmälan samt en ny
anmälan som ska skickas. Informationen sker under gruppmötet.
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.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr SN 2013/405

Månadsrapport med prognos augusti 2013
Ärendebeskrivning
Ekonom Margareta Davidsson presenterar ekonomisk prognos för 2013 samt
månadsrapport för augusti.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner månadsrapport för augusti för vidarebefordran till
kommunstyrelsen, med fortsatt uppdrag till förvaltningen att arbeta för en budget i
balans.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner månadsrapport för augusti för vidarebefordran till
kommunstyrelsen, med fortsatt uppdrag till förvaltningen att arbeta för en budget i
balans.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Dnr SN 2012/518

Delegationsordning 2013
Ärendebeskrivning
Socialnämndens delegationsordning fastställdes 2013-02-27 och är nu aktuell för
revidering. Delegationsordningen antas varje år men vissa justeringar kan uppstå under
året.
Förslag till tillägg.
Ny punkt 58 under kapitel 12, Försäljning av platser externt.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar reviderad delegationsordning för 2013.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar reviderad delegationsordning för 2013.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

8
KUMLA KOMMUN

Socialnämnden

Protokoll
2013-10-02

§ 79

Dnr SN 2013/501

Kartläggning av ecodrivingutbildade inom socialförvaltningen,
2013
Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav i samband med Bokslut 2012 och Verksamhetsplan 2013
socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga hur många av förvaltningens personal som
gått någon typ av ecodrivningutbildning sedan tidigare. Detta då ett av målen för
nämnden 2013 är att personal som kör bil i tjänsten ska gå en sådan utbildning.
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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§ 80

Dnr SN 2012/366

Projektrapport - Barn med krångel
Ärendebeskrivning
Enhetschef Malin Pöhner slutrapporterar kring projektet - Barn med krångel i familjen,
om barn till missbrukare. Då projektet är avslutat och numera ingår i ordinarie
verksamhet ges inga fler rapporter.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut fattade i augusti 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.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr SN 2013/624

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden om domar samt övriga meddelanden till socialnämnden.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande anmälan enligt Lex Maria
(ögonskada). Ärendet avslutas.
Beslut från IVO gällande anmälan i handläggning av barnavårdsärende. Ärendet
avslutas.
Ansökan om föreläggande hos förvaltningsrätten i Karlstad från IVO gällande särskild
avgift LSS.
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

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr SN 2013/618

Budgetrevidering - Vård och omsorg
Ärendebeskrivning
Förra året påbörjade socialförvaltningen att utveckla differentierad demensvård. En
BPSD avdelning på Sannahed, avd Knekten, tillkom utifrån behovet. BPSDavdelningen är den tyngsta och mest krävande vårdnivån inom vård- och omsorgens
boenden.
Socialchef Anneli Koivuniemi redovisar i skrivelse daterad 2013-09-09 varför en
omdisponering av budgeten för vård och omsorg krävs.
Förslag till beslut
Socialnämnden budgetreviderar från ansvar 60400000 till ansvar 6041200 totalt om 91
tkr/månad från oktober månad 2013
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden budgetreviderar från ansvar 60400000 till ansvar 6041200 totalt om 91
tkr/månad från oktober månad 2013

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr SN 2013/632

Ombyggnation av Solbacka vård- och omsorgsboende
Ärendebeskrivning
Socialnämnden fattade ett inriktningsbeslut 2013-05-07, SN 2012/491, gällande nytt
vård- och omsorgsboende i Kumla kommun.
Ksau har 2013-06-08, KS 2013/796, gett tf kommundirektör i uppdrag att genomföra en
förstudie angående eventuell ombyggnation av Solbacka till ett modernt, funktionellet
äldreboende, i eventuell kombination med annan verksamhet och/eller bostäder.
Förstudien är klar och det är framtaget ett förslag för Solbacka gällande ombyggnation
för att kunna motsvara ett modernt och funktionellt vård- och omsorgsboende.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att;
1. Solbacka vård- och omsorgsboende ska byggas om att innehålla 50 vård/boende
platser.
2. ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda framtida verksamhetsbehov med möjlighet
att inrätta eventuellt annan verksamhet än vård- och omsorgsboenden, på del av
Solbacka efter ombyggnation enligt punkt 1.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att;
1. Solbacka vård- och omsorgsboende ska byggas om att innehålla 50 vård/boende
platser.
2. ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda framtida verksamhetsbehov med möjlighet
att inrätta eventuellt annan verksamhet än vård- och omsorgsboenden, på del av
Solbacka efter ombyggnation enligt punkt 1.

Justeringssign
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§ 85

Dnr SN 2012/491

Nytt vård- och omsorgsboende i Kumla kommun
Ärendebeskrivning
Socialnämnden fattade ett inriktningsbeslut 2013-05-07, SN 2012/491, gällande nytt
vård- och omsorgsboende i Kumla kommun.
Inriktningsbeslutet är följande:
1. att boendet ska ha max 80 platser,
2. beroende av Tekniska förvaltningens översyn av Kumla kommuns fortsatta hantering
av centralkök så förordas i första hand Prästgårdsskogen och i andra hand Kumlaby som
plats för boende i markplan.
3. anta Programbeskrivning för nytt vård- och omsorgsboende.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. boendet ska ha 50 platser, vilket förutsätter en ombyggnation av Solbacka som
motsvarar behovet av framtida vård- och omsorgsplatser,
2. boendet förläggs i Prästgårdsskogen i markplan.
Socialnämndens behandling
Jan Engman (C) yrkar 1. boendet bör ligga centralt dvs nära resecentrum, 2 boendet kan
mycket väl uppföras i flera plan om inte relevant forskning påvisar annat. Carina Riberg
(MP), Göran Andersson (M), Barbro Backlund (FP) och Siv Jerlström yrkar bifall till
Jan Engmans (C) yrkande.
Gunnel Kask (S) yrkar bifall till punkt 2 i förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Gunnel Kasks (S) bifallsyrkande till punkt 2 mot Jan Engmans (C)
tilläggsyrkanden mot varandra och finner att Gunnel Kasks (S) bifallsyrkande till punkt
2 i förslag till beslut vinner majoritet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. boendet ska ha 50 platser, vilket förutsätter en ombyggnation av Solbacka som
motsvarar behovet av framtida vård- och omsorgsplatser,
2. boendet förläggs i Prästgårdsskogen i markplan.
Reservation
Jan Engman (C), Carina Riberg (MP), Göran Andersson (M), Barbro Backlund (FP) och
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Siv Jerlström (KD) reserverar sig till förmån för Jan Engmans (C) tilläggsyrkanden.
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