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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 11 Dnr  

Rundvandring på socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens sammanträde kommer börja med att ledamöter och ersättare får en tur 

runt socialförvaltningen för att få bättre kunskap om hur förvaltningen arbetar.  

 

Ledamöter och ersättare träffas vid ingången till Bielkemässen vid hissen för att starta 

vandringen där 16:00. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 12 Dnr  

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden utser Jan Engman (C) till justerare av socialnämndens protokoll. 

Socialnämndens beslut 

Jan Engman utses till justerare av socialnämndens protokoll.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 13 Dnr  

Besök från Klockaren 

Ärendebeskrivning 

Personal från gruppbostaden Klockaren kommer till socialnämndens gruppmöte och 

informerar om verksamheten. 

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 2014-02-26 § 14 Dnr  

Information från förvaltningschefen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Anneli Koivuniemi informerar om det aktuella läget i 

socialförvaltningen. 

 

Informationen sker vid socialnämndens sammanträde. 

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 2014-02-26 § 15 Dnr SN 2014/7 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 

Ärendebeskrivning 

Syftet med riktlinjerna är likabehandling i Kumla kommun när det gäller såväl 

bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd som insatser som ska 

erbjudas från socialtjänstens sida. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning i 

arbetet. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 16 Dnr SN 2014/74 

Kommunala servicejobb 2014 

Ärendebeskrivning 

Ekonomi- och vuxenenheten/IFO har haft möjlighet att erbjuda ett visst antal personer 

kommunala servicejobb sedan 2012. Åtgärden har finansierats genom att konvertera 

försörjningsstöd till lönekostnader. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar att försörjningsstöd konverteras till lönekostnader för 15 

kommunala servicejobb år 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar att försörjningsstöd konverteras till lönekostnader för 15 

kommunala servicejobb år 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 17 Dnr SN 2014/60 

Verksamhetsplan 2014 - Personligt ombud i Sydnärke 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten utgörs av två heltidstjänster med lokal arbetsledning i Kumla. 

Arbetsledning tillhandahålls av Kumla kommun. I enlighet med ledningsgruppsbeslut 

dec. 2013 ska Kumla kommun f.f. ha permanent ansvar för arbetsledning. 

Verksamheten är fysiskt förlagd till Kumla. 

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 2014-02-26 § 18 Dnr SN 2013/752 

Bokslut och årsredovisning 2013 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har upprättat årsbokslut och årsberättelse för socialnämndens 

verksamheter för 2013. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner årsbokslut och årsberättelse för 2013 för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner årsbokslut och årsberättelse för 2013 för vidarebefordran till 

kommunstyrelsen.  



10 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 19 Dnr SN 2014/75 

Patientsäkerhetsberättelse för Socialförvaltningen 2013 

Ärendebeskrivning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering 

(MAR) ansvarar för att patienter får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av 

god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. MAS och MAR gör uppföljningar i 

enlighet med Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 samt förvaltningens ”Ledningssystem 

för kvalitet och patientsäkerhet”. Ledningssystemet bygger på SOSFS 2011:9 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för socialförvaltningen 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för socialförvaltningen 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 20 Dnr SN 2013/754 

Internbudget och verksamhetsplan 2014 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har upprättat internbudget och verksamhetsplan för 2014. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner internbudget och verksamhetsplan för 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner internbudget och verksamhetsplan för 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 21 Dnr SN 2013/742 

Delegationsordning 2014 

Ärendebeskrivning 

En revidering av socialnämndens delegationsordning är gjord i och med att ny 

verksamhet har kommit till socialnämnden, d.v.s. Frejgården. Även andra revideringar 

har gjorts. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 22 Dnr SN 2014/14 

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 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 4, 2013 till handlingarna för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger ej verkställda beslut kvartal 4, 2013 till handlingarna för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen.  



14 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 23 Dnr  

Delegationsbeslut januari 2014 

Ärendebeskrivning 

Beslut fattade i delegation inom socialförvaltningen för januari månad 2014. 

 

Handlingar finns i sekretesspärmen. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar delegationsbesluten till protokollet.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar delegationsbesluten till protokollet.  



15 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2014-02-26 § 24 Dnr  

Meddelanden  

Ärendebeskrivning 

Meddelanden om domar, överklaganden och annan information. 

 

Handlingar finns i sekretesspärmen 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar meddelandena till protokollet.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar meddelandena till protokollet.  
  

 


