
 
 

Socialnämnden 

Protokoll 
2014-01-28 

 

 

Plats och tid Kumla, 2014-01-28, klockan 13:30 
  
Beslutande Gunnel Kask (S) Göran Andersson (M) 
 Lars Malmberg (S) Anders Schölin (M) 
 Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) 
 Agneta Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Mats Gullberg (S) Jonas Andersson Wellermo (MP) 
 Gun-Britt Andersson (S)   
   
Närvarande, ej tjg ers Sven-Håkan Trygg (S) Harriet Elfström (V) 
 Ulla Lundberg (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP) 
 Marianne Arvidsson (S) Siv Jerlström (KD) 
 Ingrid Dahlström (S) Ersättare  
   
Övriga Anneli Koivuniemi, socialchef Margareta Davidsson ekonom, § 1-3 
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 1-9 
 Per Marcusson  

 
Ordförande ...................................................... 
 Gunnel Kask 

 
Justerare ...................................................... 
 Raymonda Kourie 

 

Anslag/Bevis 
Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2014-01-28 

 
Datum för uppsättande 2014-02-04 Datum för nedtagande 2014-02-25 

 
Förvaringsplats Socialförvaltningen 
  
Underskrift ...................................................... 

Per Marcusson 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-01-28 § 1 Dnr  

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 

Jag Engman (C) föreslås att justera socialnämndens protokoll. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Raymonda Kourie (KD) att justera socialnämndens protokoll 

senast 4 februari 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-01-28 § 2 Dnr  

Socialchefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Socialchef Anneli Koivuniemi informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

Socialchefen kommer bland annat informera om två Lex Sarah anmälningar och 

samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns 

landsting om konsultstöd för personer med utvecklingsstörning, autism och 

autismliknande tillstånd och psykisk tilläggsproblematik och/eller svåra 

beteendestörningar. 

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 2014-01-28 § 3 Dnr SN 2014/8 

Volymmått 

Ärendebeskrivning 

De volym- och verksamhetsmått som Socialnämnden ska redovisa i månadsrapporterna 

till kommunstyrelsen anges i kommunfullmäktiges budget. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner nya volymmått för månadsrapporter 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner nya volymmått för månadsrapporter 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-01-28 § 4 Dnr SN 2012/388 

Differentierade vårdformer - äldreomsorgen 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade hösten 2011 att införa differentierad demensvård i Kumla 

kommun. Hösten 2012 kom arbetet igång. Sannahed inledde arbetet med att konvertera 

fem platser på Hemgården till demensplatser med särskild inriktning för boende med 

svårare och tyngre problematik i kombination med demenssjukdom. 

 

En arbetsgrupp tillsattes våren 2013 för att arbeta vidare med verkställigheten av 

differentierad demensvård inom samtliga vård- och omsorgsboenden.  

I planen ingick att Sannahed påbörjar sin process med differentierad demensvård hösten 

2013, Kungsgården våren 2014 och Solbacka senhösten 2014.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att inte införa differentierad demensvård inom Solbackas vård- 

och omsorgsboende tills det är ombyggt. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att inte införa differentierad demensvård inom Solbackas vård- 

och omsorgsboende tills det är ombyggt. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-01-28 § 5 Dnr SN 2013/708 

Avtal - gemensamt familjeteam Sydnärke 

Ärendebeskrivning 

Flertalet av Sydnärkes kommuner, som ingått i det gemensamma familjeteamet, har sagt 

upp avtalet. Uppsägningstiden är 12 månader. Kumla kommun, socialförvaltningen, har 

inte möjlighet eller behov av att driva familjeteamet som ensam part. En uppsägning av 

familjeteamet behöver göras. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att säga upp avtalet med aktuella kommuner gällande 

Sydnärkes gemensamma familjeteam. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att säga upp avtalet med aktuella kommuner gällande 

Sydnärkes gemensamma familjeteam. 



7 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-01-28 § 6 Dnr SN 2013/374 

Gemensam familjehemsenhet Sydnärke 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2013-05-08 att ingå i det gemensamma familjehemsenheten i 

Sydnärke där Kumla är värdkommun. Kumla, Laxå, Hallsberg och Lekeberg var de 

kommuner beslutade ingå i den gemensamma familjehemsenheten.  

 

Under hösten har Laxå och Lekebergs kommun inkommit med uppsägning av det 

gemensamma avtalet. Kumla och Hallsbergs kommuns socialchefer samt IFO chefer har 

i samtal kommit fram till att möjligheten samt önskan finns att fortsätta driva ett 

gemensam familjehemsenhet med Kumla och Hallsbergs som avtalspartners.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att fortgå med en gemensam familjehemshet med Hallsberg. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fortgå med en gemensam familjehemshet med Hallsberg. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-01-28 § 7 Dnr SN 2013/850 

Omstrukturering VoO och LSS 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i socialförvaltningens mål och uppdrag i arbetet med rättssäkerhet, kvalitét, 

bemötande och uppföljning så har samordnarorganistionen och chefsstödet setts över 

inom LSS- omsorgen och Vård och omsorg.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden  

 

1. godkänner föreslagen omstrukturering,  

2. föreslår kommunstyrelsen att besluta om omstruktureringen. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden  

 

1. godkänner föreslagen omstrukturering,  

2. föreslår kommunstyrelsen att besluta om omstruktureringen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-01-28 § 8 Dnr SN 2013/625 

Övergripande granskning av revisionen gällande 
socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har genomfört en övergripande granskning i Kumla kommun. Granskningen 

har genomförts genom att en enkät skickades till samtliga ordinarie ledamöter 

socialnämnden.  

 

Revisorerna träffade socialnämnden den 2 oktober 2013 för genomgång av 

enkätresultaten. Revisorerna har därefter sammanställt rapporten Övergripande 

granskning 2013 som kommunstyrelsen och samtliga nämnder fått för yttrande. 

Yttrande ska vara KPMG tillhanda senast den 31 januari 2014. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar yttrande gällande revisionens övergripande granskning för 

vidarebefordran till revisionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar yttrande gällande revisionens övergripande granskning för 

vidarebefordran till revisionen. 



10 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-01-28 § 9 Dnr  

Anmälan av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut fattade i december 2013. 

 

Beslutsunderlag i sekretesspärmen. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar delegationsbesluten till protokollen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar delegationsbesluten till protokollen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-01-28 § 10 Dnr  

Meddelanden december 

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 til beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar meddelandena till protokollet.  
  

 


