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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-11-25 § 85 Dnr  

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 

Jan Engman (C) föreslås att justera socialnämndens  protokoll senast den 29 november.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Jan Engman (C) till justerare. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-11-25 § 86 Dnr  

Socialchefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Socialchef Anneli Koivuniemi informerar muntligen kring aktuella frågor, händelser 

och nyheter 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 2013-11-25 § 87 Dnr SN 2013/736 

Månadsrapport - oktober 2013 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Margareta Davidsson presenterar ekonomisk prognos för 2013 samt 

månadsrapport för oktober. 

Handlingar i ärendet delas ut till socialnämndens gruppmöte 13 november. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapport för oktober 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 oktober för vidarebefordran till 

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

balans. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-11-25 § 88 Dnr SN 2013/604 

Riktlinjer LSS 2013 

Ärendebeskrivning 

Syftet med riktlinjerna och vägledningen är att säkerställa rättssäkerhet och 

likabehandling i Kumla kommun när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de 

insatser som ska erbjudas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). 

  

Vägledningen ska ge stöd och vägledning i det praktiska arbetet med att tolka 

lagstiftningen i de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras. 

 

Riktlinjerna och vägledningen för handläggning ska inte begränsa den enskildes rätt till 

insatser enligt LSS. Den ska sätta fokus på den individuella bedömningen som krävs för 

att fatta ett rättssäkert beslut.  

 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar riktlinjer och vägledning för stöd och service enligt LSS till 

personer med funktionsnedsättning.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens behandling 

Sölve Persson (S) yrkar att socialnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med 

rapport gällande andel privata aktörer som finns inom LSS-omsorgen och kostnad för 

detta. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden  

 

1. antar riktlinjer och vägledning för stöd och service enligt LSS till personer med 

funktionsnedsättning, 

2. uppdrar till socialförvaltningen att återkomma med rapport gällande privata aktörer 

inom kommunens LSS-omsorg.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-11-25 § 89 Dnr SN 2013/674 

Svar på motion gällande HBT-certifiering av Kumlas 
äldreboenden 

Ärendebeskrivning 

Folkpartiet har lämnat en motion där man föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att samtliga äldreboenden i Kumla HBT-

certifieras. 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

2013-10-01, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott  §274, att ge socialnämnden i 

uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta förslag till yttrande,  

2. anse motionen som besvarad. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens behandling 

Barbro Backlund (FP) yrkar bifall till motionen. 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta förslag till yttrande,  

2. anse motionen som besvarad. 

 

Reservation 

Barbro Backlund (FP)  reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-11-25 § 90 Dnr SN 2013/495 

Svar på motion om kostnadsberäkning för att avskaffa delade 
turer i vård och omsorg 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har lämnat en motion om kostnadsberäkning för att avskaffa delade turer 

inom vård och omsorg. Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

2013-06-18, Ksau § 184, får socialnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta förslag till yttrande,  

2. anse motionen som besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta förslag till yttrande,  

2. anse motionen som besvarad. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-11-25 § 91 Dnr SN 2013/717 

Sammanträdestider 2014 och januari 2015 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen presenterar ett förslag till socialnämndens sammanträdestider 2014. 

Tiderna avser gruppmöte, arbetsutskott och nämndens sammanträden. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdestider 2014 samt januari 2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdestider 2014 samt januari 2015. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-11-25 § 92 Dnr SN 2013/733 

Val av behöriga undertecknare av nämndens skrivelser 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsen och nämnder i Kumla kommun har 

socialnämnden att förrätta val av behöriga undertecknare av nämndens skrivelser, avtal 

och handlingar. 

 

Förslag till behöriga firmatecknare föreslås enligt följande:  

Ordinarie, ordförande Gunnel Kask 

 

Ersättare, vice ordförande Lars Malmberg 

 

Kontrasignering, ordinarie socialchef Anneli Koivuniemi 

 

Kontrasignering, ersättare, ställföreträdande socialchef Gabriella Mueller-Prabin 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar enligt förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar enligt förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-11-25 § 93 Dnr SN 2013/734 

Delegationsbeslut oktober 2013 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade i oktober 2013 anmäls. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingar i sekretesspärm. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar delegationsbesluten till protokollet.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar delegationsbesluten till protokollet.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-11-25 § 94 Dnr SN 2013/735 

Meddelanden oktober 

Ärendebeskrivning 

Meddelanden om domar samt övriga meddelanden till socialnämnden. 

 

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.  
 
 

 

 


