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§ 25

Dnr

Val av justerare
Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslås utse Jan Engman (C) som justerare av socialnämndens
protokoll.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden utser Jan Engman som justerare för socialnämndens protokoll.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr

Information från förvaltingschef
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Koivuniemi informerar om aktuella frågor som rör
förvaltningen bland annat om arbetet med nya riktlinjer för vård och omsorg, arbetet
med att skapa en fungerande bemanningsenhet och genom det skapa bättre
förutsättningar för vikarietillsättning.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna,

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr SN 2014/121

Nationell brukarundersökning 2013
Ärendebeskrivning
Vad tycker äldre om äldreomsorgen är en nationell enkätundersökning som under maj
månad 2013 gick ut till alla personer över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller
boende på särskilt boende i landets kommuner.
Resultatet av undersökningen presenteras på socialnämndens sammanträde som
informationsärende.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr SN 2012/524

Uppföljning av aktivitetsplan för folkhälsa 2013
Ärendebeskrivning
Kumlas handlingsplan för folkhälsoarbete är ett styrdokument för folkhälsoarbetet i
kommunen. Den sammanfaller med giltighetstiden för innevarande folkhälsoavtal med
landstinget, 2012-2015.
Handlingsplanen anger ett antal mål och delmål som är viktiga för att uppfylla
åtagandena i folkhälsoavtalet med landstinget. Kommunens nämnder är ansvariga för att
ta fram aktiviteter och arbeta för att dessa mål ska uppfyllas.
Uppföljning och redovisning av handlingsplanen
Varje nämnd ska följa upp och redovisa de mål och delmål som är aktuella för
respektive nämnd. Uppföljningen ska ske en gång om året och rapporteras till
kommunens kansliavdelning som sammanställer och redovisar till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av folkhälsoplanen.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av folkhälsoplanen.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr SN 2014/84

Uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad
funktionsförmåga 2013
Ärendebeskrivning
Det handikappolitiska programmet för 2010 – 2014 antogs av kommunfullmäktige
2010-12-15.
Syftet med programmet är att kommunen i samverkan med de funktionshindrade och
deras lokala organisationer ska omsätta FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionshinder till de förhållanden som råder i Kumla kommun. Det övergripande
målet är att göra Kumla till en kommun tillgänglig för alla.
Handlingsplanen följs upp årligen utifrån tidsplanen, de åtgärder som respektive
facknämnd ansvarar för rapporteras till nämnden. Därefter sker en
kommunövergripande sammanställning som rapporteras till kommunstyrelsen.
Ur den bifogade tabellen går det att utläsa socialnämndens genomförda aktiviteter under
2013. Bland annat har förvaltningen påbörjat sitt arbete med att förbättra informationen
om sina verksamheter till allmänheten via kommunens hemsida, t.ex. under rubriken
Omsorg och hjälp och där fliken Stöd vid funktionsnedsättning.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av handlingsplan för personer med begränsad
funktionsförmåga.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av handlingsplan för personer med begränsad
funktionsförmåga.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr SN 2014/42

Revisionsrapport - Granskning av ärendehanteringsprocessen
Ärendebeskrivning
Kumla kommuns revisorer har genomfört en granskning av ärendehanteringsprocessen i
kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2013.
Revisorerna konstaterar i sin rapport att det finns ett etablerat ärende- och
dokumenthanteringssystem och goda ambitioner att leverera ett fullgott beslutsunderlag
för den politiska behandlingen. Trots detta visar granskningen att det finns brister och
behov av förbättringar.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till revisionen.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till revisionen.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr SN 2013/468

Kvalitetsnyckeltal 2013- KKIK
Ärendebeskrivning
Resultatrapport KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet - består av ett antal viktiga
kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och
effektivitet. För att utveckla kunskapsområden inbjöds under 2006 ett antal
Kommunstyrelseordföranden för att ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha
kunskaper om. För varje område har mått och mätformer tagits fram. Under 2007
genomfördes den första undersökningen tillsammans med 41 kommuner. Under 2013
har 220 kommuner deltagit i KKiK för att utveckla och pröva verktyget.
Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med
rapporten är att ge möjligheter till jämförelse inom nätverket men också möjlighet för
andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat.
I denna presentation har vi tagit med resultat som vi bedömer är intressanta för
socialnämnden i Kumla.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr SN 2013/840

Rapportering privata aktörer inom LSS-omsorgen
Ärendebeskrivning
Återrapportering av privata aktörer inom LSS-omsorgen (personlig assistans och
externa placeringar) till socialnämnden.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr SN 2014/128

Revidering av riktlinjer för anhörigstöd 2014
Ärendebeskrivning
Riktlinje för anhörigstöd i Kumla kommun förtydligas gällande målgruppen enligt
socialstyrelsens vägledning. Dessutom kompletteras listan över insatserna för indirekt
anhörigstöd.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar Riktlinjer för anhörigstöd 2014.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar Riktlinjer för anhörigstöd 2014.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr SN 2014/103

Förslag till överenskommelse mellan Kumla kommun och
kommunens föreningar/organisationer
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2013 att ge stiftelsen CESAM (Stiftelsen Centrum för
Samhällsarbete och Mobilisering) i uppdrag att utveckla samarbetet mellan Kumla
kommun och representanter från föreningar och organisationer.
Kommunens föreningar och organisationer bjöds in till ett stormöte i början av
september. Därefter bildades en projektgrupp bestående av politiker och tjänstemän
samt representanter från föreningar och organisationer som anmält intresse av att
fortsätta arbetet för att nå en överenskommelse om samverkan mellan Kumla kommun
och kommunens föreningar och organisationer.
Under ledning av stiftelsen CESAM har projektgruppen träffats vid fem tillfällen under
perioden september 2013 – januari 2014. Projektgruppen har enats om ett förslag till
överenskommelse.
Kumla kommunstyrelses arbetsutskott har beslutat, att förslaget till överenskommelsen
ska sändas på remiss, bland annat till nämnderna i kommunen. Därefter kommer beslut
om överenskommelsen att fattas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta
1. remissvaret om överenskommelsen mellan Kumla kommun och
föreningar/organisationer
2. att skicka remissvaret till kommunledningskontoret enligt direktiv
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta
1. remissvaret om överenskommelsen mellan Kumla kommun och
föreningar/organisationer
2.att skicka remissvaret till kommunledningskontoret enligt direktiv

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr SN 2014/123

Månadsrapport februari
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för februari månad kommer presenteras till socialnämndens möte den 18
mars.
Förslag till beslut
Socialnämnden
1. godkänner månadsrapporten,
2. uppdrar till förvaltningen att arbeta för en budget i balans.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden att fatta beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden
1. godkänner månadsrapporten,
2. uppdrar till förvaltningen att arbeta för en budget i balans

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr

Delegationsbeslut februari månad 2014
Ärendebeskrivning
Beslut fattade i delegation inom socialförvaltningen för februari månad 2014.
Handlingar finns i sekretesspärmen.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar anmälda delegationsbeslut till protokollet.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar anmälda delegationsbeslut till protokollet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden om domar, överklaganden och annan information.
Handlingar finns i sekretesspärmen
Förslag till beslut
Socialnämnden tar meddelanden till protokollet.
Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden att fatta beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar meddelanden till protokollet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr SN 2014/99

Evidensbaserad praktik – eHälsa: ”Trygghet, service och
delaktighet i hemmet genom digital teknik”
Ärendebeskrivning
Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och
SKL gjort årliga överenskommelser, med början 2010, om ”Stöd till en evidensbaserad
praktik för god kvalitet inom socialtjänsten”. Syftet med dessa överenskommelser har
varit att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla
insatser, verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar
1. process att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom
digital teknik” inklusive att övergå till digitala trygghetslarm,
2. arbetet ska göras i samverkan med de regionala stödstrukturerna, t.ex. de regionala ehälsosamordnarna och systemförvaltaren kommer att representera socialförvaltningen i
det Regionala samarbetet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar
1. process att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom
digital teknik” inklusive att övergå till digitala trygghetslarm,
2. arbetet ska göras i samverkan med de regionala stödstrukturerna, t.ex. de regionala ehälsosamordnarna och systemförvaltaren kommer att representera socialförvaltningen i
det Regionala samarbetet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

