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Sekreterare ...................................................... §§ 74-84 
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Sammanträdesdatum 2013-10-30 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-10-30 § 74 Dnr  

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 

Jan Engman (C) föreslås att justera socialnämndens protokoll senast 6 november. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Jan Engman (C) som justerare för socialnämndens protokoll. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-10-30 § 75 Dnr SN 2013/704 

Redovisning av medarbetarundersökning - socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun genomförde en medarbetarundersökning under första kvartalet 2013. 

Mikael Wennerström från personalavdelningen redovisar under gruppmötet 

socialförvaltningens resultat. 

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 2013-10-30 § 76 Dnr  

Socialchefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Socialchef Anneli Koivuniemi informerar muntligen kring aktuella frågor, händelser, 

nyheter och förändringar i organisationen inför kommande året 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.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-10-30 § 77 Dnr SN 2013/684 

Månadsrapport - September 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Margareta Davidsson presenterar ekonomisk prognos för 2013 samt 

månadsrapport för september.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapport för september för vidarebefodran 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 september för vidarebefodran till 

kommunstyrelsen, med fortsatt uppdrag till förvaltningen att arbeta för en budget i 

balans.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-10-30 § 78 Dnr SN 2013/688 

Val till Sociala rådet 

Ärendebeskrivning 

På grund av Annica Mobergs (S) avsägelse i socialnämnden behövs ett fyllnadsval 

göras till sociala rådet.  

Kommunstyrelsen fattade beslut om arbetsordning för social rådet 6 september 2012 

och i den står att för kommunen bör delta 2 förtroendevalda från socialnämnden. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden utser _______________ som ledamot efter Annica Moberg (S) i sociala 

rådet. 

Arbetsutskottets behandling 

Gunnel Kask (S) nominerar Mats Gullberg (S) som ordinarie och Agneta Eriksson (S) 

som ersättare i sociala rådet. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden  

1. utser Mats Gullberg (S) som ordinarie ledamot i sociala rådet efter  

Annica Moberg (S), 

 

2. utser Agneta Eriksson (S) som ersättare i sociala rådet efter Mats Gullberg (S).  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden  

1. utser Mats Gullberg (S) som ordinarie ledamot i sociala rådet efter  

Annica Moberg (S), 

 

2. utser Agneta Eriksson (S) som ersättare i sociala rådet efter Mats Gullberg (S).  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-10-30 § 79 Dnr SN 2013/622 

Nöjdhets- och kvalitetsenkät 2013 för socialpsykiatriska 
enheten 

Ärendebeskrivning 

Socialpsykiatrin har genomfört en nöjdhets- och kvalitetsenkät. Enkäten genomfördes 

under maj-juni 2013. Ansvarig för enkätens utformning och sammanställning har varit 

enhetschef Jan Valentin. 

Syftet med undersökningen var att screena målgruppens nöjdhet och socialpsykiatrins 

metoder. Målet är att finna på förbättringsområden och att utvärdera om vi gör det vi 

säger att vi gör.  

 

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 2013-10-30 § 80 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. 

 

Rapporten visade på följande: Kumla kommun kommer i framtiden ha ett behov av att 

anställa ett stort antal nya medarbetare. Kommunens behov av arbetskraft ökar utifrån 

att det är stora kommande pensionsavgångar samt att antalet äldre ökar. Det finns ett 

behov av en förstärkt bemanningsenhet så att Kumla kommun kan vara en god 

arbetsgivare gentemot de vikarier vi anlitar och som förhoppningsvis kommer erbjudas 

tillsvidaretjänst i kommunen. Socialförvaltningen kommer tillsammans med 

personalavdelningen diskutera möjligheter att förstärka bemmaningsenheten i 

framtiden. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens behandling 

Gunnel Kask (S) yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag att 1. utvärdera kostnaden 

för konvertering av semesterlönetillägget till extra semesterdagar, 2. genomföra en 

konsekvensanalys av kostnader för en höjning av grundbemanningen både för 

baspersonal och sjuksköterskor kontra kostnaden för ex inköp av sjukskötersketjänster 

och riktlinjer för detta, 3. genomföra en konsekvensanalys av kostnader för en höjning 

av grundbemanningen både för baspersonal och sjuksköterskor kontra kostnaden för ex 

inköp av sjukskötersketjänster och riktlinjer för detta. 

 

 Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ’ 

 

1. lägger informationen till handlingarna, 

 

2. uppdrar till socialförvaltningen att utvärdera kostnaden för konvertering av 

semesterlönetillägget till extra semesterdagar,  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

3. genomföra en konsekvensanalys av kostnader för en höjning av grundbemanningen 

både för baspersonal och sjuksköterskor kontra kostnaden för ex inköp av 

sjukskötersketjänster och riktlinjer för detta, 

 

4. genomföra en konsekvensanalys av kostnader för en höjning av grundbemanningen 

både för baspersonal och sjuksköterskor kontra kostnaden för ex inköp av 

sjukskötersketjänster och riktlinjer för detta. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-10-30 § 81 Dnr SN 2013/669 

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 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.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger ej verkställda beslut kvartal 3, 2013 till handlingarna för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger ej verkställda beslut kvartal 3, 2013 till handlingarna för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-10-30 § 82 Dnr SN 2013/678 

Verksamhetsstatistik kv 3, 2013 

Ärendebeskrivning 

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

förvaltningens olika verksamheter.  

 

Vid detta rapporteringstillfälle redovisas statistik från kvartal 3, 2013.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-10-30 § 83 Dnr SN 2013/686 

Delegationsbeslut - September 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade i september 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 2013-10-30 § 84 Dnr SN 2013/687 

Meddelanden - september 

Ärendebeskrivning 

Meddelanden om domar samt övriga meddelanden till socialnämnden. 

Inbjudan från Inspektionen för vård och omsorg - Seminarium med tillsynsåterföring 

och dialog 26 november i Örebro (2 ledamöter) 

 

Beslutsunderlag 

Handlingar i sekretesspärm.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar meddelandena till protokollet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar meddelandena till protokollet. 
 
 

 

 


