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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-12-17 § 95 Dnr  

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 

Jan Engman (C) föreslås att justera protokollet senast 20 december 2013. 

Socialnämndens beslut 

Jan Engman väljs att justera socialnämndens protokoll. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-12-17 § 96 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.  

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  



4 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-12-17 § 97 Dnr SN 2013/766 

Taxor och avgifter 2014 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 27 maj 2002; § 66 ändrad § 78 får Socialnämnden 

årligen justera avgifter för måltider och s.k. á-priser i hemtjänst med hänsyn till 

förändringar i kommunens självkostnad. 

 

Kumla kommun är sedan 2013-10-01 medlemmar i Taxe- och avgiftsnämnden vilket 

innebär att från och med 2014-01-01 gäller Taxe- och avgiftsnämndens 

tillämpningsföreskrifter. Detta innebär att avgifter för kommunal hälso- och sjukvård 

kommer att tas ut även för personer med LSS-beslut. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar taxor- och avgifter för 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar taxor- och avgifter för 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-12-17 § 98 Dnr SN 2013/751 

Styrdokument 2013 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden och förvaltningen omfattas av ett antal styrdokument som är beslutade 

av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller socialnämnden.  

 

För att socialnämnden ska ha god kännedom om aktuella beslutade dokument redovisas 

dessa för nämnden.  

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 2013-12-17 § 99 Dnr SN 2013/754 

Internbudget 2014 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 18 november 2013 beslut om Budget 2014 med 

flerårsplan. 

 

Socialförvaltningens arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014 kommer att 

delas upp i två steg och socialnämnden fattar beslut i två omgångar. Först nu på 

decembermötet fattar nämnden beslut om budgetbilagan, dvs siffrorna i internbudgeten 

samt intern kontrollplan, attestförteckning och E-plan. På februarinämnden fattas beslut 

om verksamhetsplan 2014 med aktiviteter . Efter det går internbudget 2014 i sin helhet 

till kommunstyrelsen.  

 

Endast tjänsteskrivelsen medföljer utskicket till gruppmöte och kompletterande 

handlingar med bilagor kommer senare.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar bilagor till Internbudget 2014 med 

 

1. Internbudget 2014,  

2. Intern kontrollplan 2014, 

3. e-plan 2014, 

4. samt attestförteckning. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar bilagor till Internbudget 2014 med 

 

1. Internbudget 2014,  

2. Intern kontrollplan 2014, 

3. e-plan 2014, 

4. samt attestförteckning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-12-17 § 100 Dnr SN 2013/773 

Besvarade motioner och medborgarförslag 2013 

Ärendebeskrivning 

För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade i socialnämnden arbetar 

socialförvaltningen med metoder för återrapportering till nämnden. Som ett led i detta 

kommer socialförvaltningen  årligen i december redovisa de beslut som har fattats i 

socialnämnden gällande motioner och medborgarförslag. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-12-17 § 101 Dnr SN 2013/781 

Delegationsbeslut november 2013 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade i november 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 2013-12-17 § 102 Dnr SN 2013/783 

Meddelanden november 

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. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-12-17 § 103 Dnr SN 2013/709 

Värdegrund inom socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

1 januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen. År 2012 utgav Socialstyrelsen 

utgav vägledningsmaterial ”Äldreomsorgens nationella värdegrund”. Arbetet ska på sikt 

leda till en värdighetsgaranti och socialförvaltningens målsättning är att garantin blir 

antagen i slutet av år 2014. 

För att uppnå en värdighetsgaranti har socialförvaltningen påbörjat arbetet med att 

komma fram till en värdegrund som ska prägla förvaltningens arbete. 

Socialförvaltningen har valt att inkludera samtliga verksamheter inom förvaltningen i 

arbetet. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar värdegrunden. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar värdegrunden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2013-12-17 § 104 Dnr SN 2012/518 

Revidering av delegationsordning 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har att anta reviderad delegationsordning för att gemöjlighet att delegera 

till förvaltningschef eller kommunjurist att besluta om att föra talan inför 

förvaltningsrätten om vård enligt LVU. 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningen antar reviderad delegationsordning. 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningen antar reviderad delegationsordning. 

 

paragrafen justeras direkt. 
 
 

 

 


