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§ 39

Dnr

Val av justerare
Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslås välja Jan Engman till justerare av socialnämndens protokoll.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att utse jan Engman som justerare av
socialnämndens protokoll.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden utser Jan Engman till justerare av socialnämndens protokoll.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr

Besök från gemensam familjehemsenhet
Ärendebeskrivning
Till socialnämndens gruppmöte kommer den gemensamma familjehemsenhetet på
besök och berättar om sin verksamhet.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

4
KUMLA KOMMUN

Socialnämnden

Protokoll
2014-05-08

§ 41

Dnr

Information från förvaltningschefen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Koivuniemi informerar om -Mål och budgetdag 2/6
-Revisonsrapport avseende granskning av bokslut och årsredovisning 2013
-Samordnarorganisationen avvecklas. Blir inte handläggartjänster utan vi ökar
enhetschefsledet inom VoO med ytterligare en hemtjänstchef samt att
enhetschefstjänsten som skulle vara 50% Sannahed och 50% nattpatrull hemtjänsten blir
100% enhetschef inom Sannahed och med administrativa uppdrag med inriktning av
utveckling av bemanningsfrågor inom förvaltningen.
-Unga Vuxna handläggarna som är på Skofabriken kommer att under hösten flyttas till
Stadshuset med anledning av förändring i arbetssätt med Enheten för Individuellt Stöd
till Utveckling.
MAS Eleonora Bengtsson informerar även om 4 Lex Maria anmälningar som gjorts till
Inspektionen för vård och omsorg.

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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§ 42

Dnr

Information om Frejgårdens verksamhetsutveckling
Ärendebeskrivning
Information om Frejgårdens organisation och framtida utvecklingsbehov.
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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§ 43

Dnr SN 2014/178

Riktlinjer sociala föreningar
Ärendebeskrivning
I de nya bestämmelserna för föreningsbidrag som antogs av kommunfullmäktige 201305-20 § 50 KS 2012/793 anges allmänna krav för föreningar vid ansökan av bidrag i
Kumla kommun.
Utöver dessa allmänna bestämmelser kan kommunfullmäktige och kultur- och
fritidsnämnden utfärda särskilda bestämmelser. Varje bidragsform kräver specifika
riktlinjer för varje föreningskategorier där det tydligt framkommer varför och under
vilka förutsättningar som en förening kan få bidrag.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta
1. yttrandet om förslaget om riktlinjer för sociala föreningar
2. att skicka yttrandet till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta
1. yttrandet om förslaget om riktlinjer för sociala föreningar
2. att skicka yttrandet till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr SN 2014/122

Riktlinjer vård- och omsorg
Ärendebeskrivning
2011-03-02 antog socialnämnden nya riktlinjer för insatser inom vård och omsorg
vilket ledde till att rambeslut samt förenklad biståndshandläggning gällande
trygghetslarm och mattjänst för personer över 75 år infördes.
Förslag till beslut
Socialnämnden
1. avvecklar rambesluten,
2. avvecklar förenklade biståndsbeslut gällande mattjänst och trygghetslarm för
personer över 75 år,
3. inför nya riktlinjer för bistånd enligt SoL inom vård och omsorg,
4. inför utredningsmodellen Äldres Behov i Centrum (ÄBIC).

Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden
1. avvecklar rambesluten,
2. avvecklar förenklade biståndsbeslut gällande mattjänst och trygghetslarm för
personer över 75 år,
3. inför nya riktlinjer för bistånd enligt SoL inom vård och omsorg,
4. inför utredningsmodellen Äldres Behov i Centrum (ÄBIC).

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr SN 2014/154

Verksamhetsförändring Kumla mot Narkotika
Ärendebeskrivning
KMN startade som ett projekt år 2001 och permanentades senare som verksamhet.
Syftet med Kumla Mot Narkotika är att barn och ungdomars uppväxt i Kumla kommun
skall vara fri från alkohol och narkotika. Verksamheten innehåller uppsökande och
förebyggande verksamhet arbete mot alkohol och narkotika. Arbetet skall leda till att
minska nyrekryteringen till narkotikamissbruk.
Den 1 januari 2014 övergick verksamheten i sin helhet att förläggas inom
socialförvaltningen. Tidigare hade kommunstyrelsen ansvaret för verksamheten och
socialförvaltningen hade personalansvaret.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar;
1. verksamhetsplanen för ”Förebyggande fältarbete ungdom i Kumla kommun”,
2. förändring av namn från Kumla Mot Narkotika till Förebyggande fältarbete ungdom i
Kumla kommun”.

Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar;
1. verksamhetsplanen för ”Förebyggande fältarbete ungdom i Kumla kommun”,
2. förändring av namn från Kumla Mot Narkotika till Förebyggande fältarbete ungdom i
Kumla kommun”.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr SN 2014/131

Riktlinjer Familjehemsplaceringar barn och unga
Ärendebeskrivning
Syftet med riktlinjerna är att rättssäkra handläggningen i Kumla kommun avseende
familjehemsplaceringar av barn och unga. Riktlinjerna ska vara ett stöd och en
vägledning i arbetet.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar riktlinjer för familjehemsplaceringar barn och unga.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar riktlinjer för familjehemsplaceringar barn och unga.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr SN 2014/94

Riktlinjer Boende insats
Ärendebeskrivning
I Socialtjänstlagen 4 kap 1 § framgår att var och en ska göra vad man själv kan och att
alla möjligheter till egna lösningar ska vara uttömda. Lagens intention är att stärka
individen att leva ett självständigt liv. De grupper som är i störst behov av bistånd i
form av olika kategorier av boende är personer med
•
missbruksproblematik
•
socialpsykiatrisk problematik
•
våld i nära relationer
•
hedersrelaterat våld
•
ärenden av annan akut karaktär
I Kumla kommun arbetar vi med boendefrågan som en biståndsinsats och har även
riktlinjer för insatser vid boende. I arbetet med respektive grupp som behöver bistånd i
form av boende arbetar vi utifrån socialstyrelsens rekommendationer med
handlingsplaner för respektive grupp.

Förslag till beslut
Socialnämndens beslutar att
1. frångå Boendestegen
2. anta riktlinjer för Boende insats.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämndens beslutar att
1. frångå Boendestegen
2. anta riktlinjer för Boende insats.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr SN 2014/207

Månadsrapport mars 2014
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat månadsrapport gällande persioden januari - mars 2014.
Handlingar i ärendet presenteras vid socialnämndens gruppmöte.
Förslag till beslut
Socialnämnden
1. godkänner rapporten,
2. uppdrar till förvaltningen att arbeta för en budget i balans.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden
1. godkänner rapporten,
2. uppdrar till förvaltningen att arbeta för en budget i balans.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr SN 2014/158

Överflytt av två sjuksköterskor och en arbetsterapeut till LSSomsorgen
Ärendebeskrivning
För att bedriva och utveckla en LSS-omsorg med hög kvalitet är det av fördel att alla
yrkeskategorier är representerade/anställda inom området. Både sjuksköterska och
arbetsterapeut har stor betydelse för att säkerställa en hög patientsäkerhet och vara
delaktiga i verksamhetsutvecklingen.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att flytta över budget för två sjuksköterskor och en
arbetsterapeut från VoO till LSS-omsorgen och placera de direkt under LSSområdeschef from 1 juli 2014.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att flytta över budget för två sjuksköterskor och en
arbetsterapeut från VoO till LSS-omsorgen och placera de direkt under LSSområdeschef from 1 juli 2014.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr SN 2014/155

Verksamhetsstatistik kvartal 1
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att varje kvartal redovisa statistik från
förvaltningens olika verksamheter.
Vid detta rapporteringstillfälle redovisas statistik från kvartal 1, 2014.

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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§ 51

Dnr SN 2014/93

Svar på motion -Tak över huvudet garanti
Ärendebeskrivning
Folkpartiet inkom den 18 december med en motion om tak över huvudet-garanti. Av
motionen framgår det att socialförvaltningen bör få i uppdrag att införa Bostad först
som metod och att socialförvaltningen får i uppdrag att se över hur ”Tak över huvudetgaranti” eller arbetssättet ”Bostad först” kan införas i Kumla kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4
februari 2014, § 33, att ge socialnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att
1. anta yttrandet,
2. anse motionen som besvarad.

Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens behandling
Barbro Backlund (FP) yrkar bifall till motionen.
Gunnel Kask (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Barbro Backlunds (FP) yrkande om bifall till motionen mot Gunnel
Kasks (S) bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag mot varandra och finner att Gunnel
Kasks (S) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag vinner majoritet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att
1. anta yttrandet,
2. anse motionen som besvarad.
Reservation
Barbro Backlund (FP) reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut finns i sekretesspärmen.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar delegationsbesluten till protokollet.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar delegationsbesluten till protokollet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr SN 2014/175
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§ 53

Dnr SN 2014/229

Detaljplanen del av Staren 5 m.fl. (Kvarngården)
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ombyggnad till en ny förskola på del av
fastigheten Staren 5 (Kvarngården) m.fl..
Det finns ett behov av förskoleplatser i centrala Kumla. Med en ombyggnad av
Kvarngården är det möjligt att få en förskola med två avdelningar i bottenvåningen av
den norra delen av byggnaden.

Förslag till beslut
Socialnämnden tillstyrker detaljplaneändringen och lämnar synpunkter om att hänsyn
bör tas till en god tillgänglighet för personer med olika former av
funktionsnedsättningar i enlighet med Kumla kommuns Plan, bygg- och
bostadsprogram. Även den yttre miljön, i form av bland annat parkeringsplatser, bör
anpassas för personer med funktionsnedsättningar så som rörelsehinder eller synskada.
Viktigt är att ingen av de befintliga handikapplatserna tas bort eller att hinder för
synskadade tillkommer.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tillstyrker detaljplaneändringen och lämnar synpunkter om att hänsyn
bör tas till en god tillgänglighet för personer med olika former av
funktionsnedsättningar i enlighet med Kumla kommuns Plan, bygg- och
bostadsprogram. Även den yttre miljön, i form av bland annat parkeringsplatser, bör
anpassas för personer med funktionsnedsättningar så som rörelsehinder eller synskada.
Viktigt är att ingen av de befintliga handikapplatserna tas bort eller att hinder för
synskadade tillkommer.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Dnr SN 2014/230

Detaljplanen Vårdboendet, Kumla 11:1.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett vårdboende i ett våningsplan med plats för
ett tillagningskök. Den administrativa byggnaden blir i två våningar. Behov finns för ett
demensboende och förslaget innebär ca 60 vårdplatser.
Området finns i sydöstra delen av Kumla tätort cirka 500 meter öster om stambanan och
har en areal på cirka 4,6 hektar.

Förslag till beslut
Socialnämnden tillstyrker detaljplaneändringen och lämnar synpunkter om att hänsyn
bör tas till en god tillgänglighet för personer med olika former av
funktionsnedsättningar i enlighet med Kumla kommuns Plan, bygg- och
bostadsprogram. Även den yttre miljön, i form av bland annat parkeringsplatser, bör
anpassas för personer med funktionsnedsättningar så som rörelsehinder eller synskada.
Socialnämndens behandling
Jan Engman (C) yrkar att miljö- och byggnadskontoret undersöker möjligheten att
använda och bygga om befintlig cykelväg österut som infartsväg till nya vårdboendet.
Socialnämnden ställer sig bakom Jan Engmans (C) yrkande.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden
1. tillstyrker detaljplaneändringen och lämnar synpunkter om att hänsyn bör tas till en
god tillgänglighet för personer med olika former av funktionsnedsättningar i enlighet
med Kumla kommuns Plan, bygg- och bostadsprogram. Även den yttre miljön, i form
av bland annat parkeringsplatser, bör anpassas för personer med funktionsnedsättningar
så som rörelsehinder eller synskada,
2. yrkar att miljö- och byggnadskontoret undersöker möjligheten att använda och bygga
om befintlig cykelväg österut som infartsväg till nya vårdboendet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

