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Socialnämnden 2014-06-11 § 56 Dnr  

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden föreslås välja Jan Engman till justerare av socialnämndens protokoll.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Jan Engman till justerare av socialnämndens protokoll. 
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Socialnämnden 2014-06-11 § 57 Dnr  

Information från förvaltningschefen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Anneli Koivuniemi informerar om det aktuella läget på 

socialförvaltningen.  

 

Information angående vikarie för enhetschef Anita Blomqvist som är sjuksriven. 

Stipendiater för omvårdnadsprogrammet. Gunnel Kask kommer närvara och dela ut 

stipendier till 4 st studerande som är bosatta i kommunen.  

Socialförvaltningen kommer i höst erbjuda 2 tillfällen i veckan där föräldrar kan komma 

med sin ungdom för att göra drogtester. 

MAS Eleonora Bengtsson har varit på information på USÖ angående hur många platser 

som kommer stängas i sommar. 10-14 platser kommer stängas och de förvarnade 

kommunerna om att det kommer bli kortare hemtagning av patienter under sommaren.  

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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Socialnämnden 2014-06-11 § 58 Dnr SN 2014/225 

Förändring av områdeschefernas titulatur 

Ärendebeskrivning 

Barn- och ungdomsförvaltningen (BuF) ändrade organisationsstruktur vintern 2013 

varpå verksamhetschefer inrättades. 

 

Socialförvaltningen har titeln områdeschefer men ansvaret och huvuduppdragen är de 

samma som för en verksamhetschef inom barn- och ungdomsförvaltningen. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar att områdeschefernas titel ändras till verksamhetschef.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar att områdeschefernas titel ändras till verksamhetschef.  
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Socialnämnden 2014-06-11 § 59 Dnr SN 2014/226 

Ombudgeteringar Willéngatan 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn övergick från Kommunstyrelsen till 

Socialnämnden den 1 januari 2014. Verksamheten förlades under Individ och 

familjeenheten. En ny lag trädde i kraft 1 januari 2014 som gör att migrationsverket, 

trots avtal/inte avtal med kommunen om antal platser för målgruppen, kan hänvisa barn 

till kommunerna vid behov. För Kumla kommun prognostiseras det att innebära sju barn 

utöver avtal inkommer hösten 2014.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att 

 

1. Förändra Wilengatan från ett socialpsykiatriskt boende till utslussverksamhet för 

ensamkommande barn och ungdomar, 

2. Ombudgeterar driftskostnaden för hyra, el mm från Willéngatan till Enheten ISU, 

totalt 372 tkr 

3. Viavillans sociala samvaro verksamhet avvecklas på Viavillan för att används som 

bas för boendestödjarna och enhetschef inom socialpsykiatrin, 

4. Ombudgeterar drifskostnaden för hyra, el mm från Enheten ISU till 

IFO/Socialpsykiatrin, totalt 329 tkr, 

5. Avvecklar en samordnartjänst inom socialpsykiatrin för att bli en coachtjänst inom 

Enheten ISU samt ombudgeterar löne-, mobilkostnader och dylikt mellan de 

ovanstående enheterna. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att 

 

1. Förändra Wilengatan från ett socialpsykiatriskt boende till utslussverksamhet för 

ensamkommande barn och ungdomar, 

2. Ombudgeterar driftskostnaden för hyra, el mm från Willéngatan till Enheten ISU, 

totalt 372 tkr 

3. Viavillans sociala samvaro verksamhet avvecklas på Viavillan för att används som 

bas för boendestödjarna och enhetschef inom socialpsykiatrin, 

4. Ombudgeterar drifskostnaden för hyra, el mm från Enheten ISU till 

IFO/Socialpsykiatrin, totalt 329 tkr, 

5. Avvecklar en samordnartjänst inom socialpsykiatrin för att bli en coachtjänst inom 
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Enheten ISU samt ombudgeterar löne-, mobilkostnader och dylikt mellan de 

ovanstående enheterna. 
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Socialnämnden 2014-06-11 § 60 Dnr SN 2014/224 

Ombudgeteringar i samband med verksamhetsförändringar 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2014-01-15, ärendenr SN 2013/850, om att godkänna 

omstruktureringen för Vård och omsorg samt LSS-omsorgen. Kommunstyrelsen   har 

beslutat om omstruktureringen. Beslutet innebär att samordnarorganisationen avvecklas 

och fler enhetschefer tillsätts. Vård och omsorg skulle även ha två administrativa 

tjänster men har övergått till att tillsätta fler enhetschefstjänster, vilket socialnämden 

informerats om 2014-05-08. Den senare förändringen är föranledd utav fler 

omständigheter som gjort att förvaltningen fått justera i ursprungsförslaget för att 

motsvara behoven utifrån förutsättningarna.  Omständigheterna är bl a att tidigare 

områdeschef blir enhetschef inom ett vårdboende och kommande förändring gällande 

bemannings- och kompetensförsörjningsfrågor.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att  

 

1. Ombudgetera inom LSS-omsorgen samordnarnas löner till enhetschefslöner, som 

förläggs direkt under områdeschef, samt till ökad baspersonal inom enheterna Dykaren, 

Kapellgatan, Rosengården och Bryggan, 

2. Ombudgeterar inom VoO-omsorg samordnarnas löner till enhetschefslöner, som 

förläggs direkt under områdeschef, samt till personalkostnad  som förläggs under 

socialchefens övergripande budget. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att  

 

1. Ombudgetera inom LSS-omsorgen samordnarnas löner till enhetschefslöner, som 

förläggs direkt under områdeschef, samt till ökad baspersonal inom enheterna Dykaren, 

Kapellgatan, Rosengården och Bryggan, 

2. Ombudgeterar inom VoO-omsorg samordnarnas löner till enhetschefslöner, som 

förläggs direkt under områdeschef, samt till personalkostnad  som förläggs under 

socialchefens övergripande budget. 
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Socialnämnden 2014-06-11 § 61 Dnr SN 2014/212 

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2014 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna har skyldighet att rapportera in till Inspektionen för vård och omsorg 

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.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 
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Socialnämnden 2014-06-11 § 62 Dnr SN 2014/247 

Månadsrapport april och maj 2014 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har inkommit med ekonomisk rapport för april månad 2014.  

 

Månadsrapport för maj månad kommer redovisas vid socialnämndens sammanträde.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

 

1. godkänner månadsrapporten, 

2. uppmanar förvaltningen att arbeta för en budget i balans.  

Arbetsutskottets förslag 

SocialnämEnligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden 

 

1. godkänner månadsrapporten för april och maj, 

2. uppmanar förvaltningen att arbeta för en budget i balans.  
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Socialnämnden 2014-06-11 § 63 Dnr SN 2014/268 

Omdisponering av budget - fördelning av lönepott 2014 

Ärendebeskrivning 

I Socialnämndens internbudget för 2014 har avsatts 6 568 tkr för årets löneökningar. 

Beloppet motsvarar 2,5 % på helårsbasis. Utfallet av löneöversynen fördelat på helår 

blir ca 1,9 % vilket innebär en kostnad på ca 4 900 tkr. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningsekonomen delegation att fördela lönepotten 

utifrån utfallet av lönerevisionen per den 2014-04-01.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningsekonomen delegation att fördela lönepotten 

utifrån utfallet av lönerevisionen per den 2014-04-01.  
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Socialnämnden 2014-06-11 § 64 Dnr SN 2014/219 

Socialnämndens budget 2015 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har upprättat förslag till budget för socialnämndens verksamheter 

för 2015 med flerårsplanering 2016-17.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar nedanstående äskningar inför budget 2015; 

Driftbudget 2015 

1. 2 930 tkr - Ökat bemanningskrav i Vård och Omsorg 

1. 3 080 tkr - Ökade driftskostnader i samband med utökning av   

                    vårdboendeplatser inom VoO 

1.    300 tkr - Ökad hyreskostad för Kungsgårdens Vårdboende, 300 tkr 

2.    150 tkr - Kostnad för skyddskläder utifrån arbetsmiljökrav i LSS-omsorgen 

2.    200 tkr - Kostnad för tvätt av skyddskläder hos AME 

2.      50 tkr - Ökad avgift FINSAM 

 

Investeringsbudget 2015 

1. 600 tkr – Hjälpmedel 

1. 500 tkr – Inventarier 

1. 300 tkr – Inventarier nya vårdplatser 

 

IT-relaterat 2015 

1. 104 tkr – Mobila datorer öppenvården 

1.   40 tkr – Telefoner till hemtjänsten 

1.   19 tkr – Datorer, telefoner till nya vårdplatser 

2. 240 tkr – Surfplattor/mobil personlig assistans 

2.   38 tkr – Utbyte datorer inom daglig verksamhet 

2. 120 tkr – implementering nytt verksamhetssystem 

 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar förslag till beslut till socialnämnden.  

Socialnämndens behandling 

Jan Engman (C) yrkar att 2 miljoner ytterligare läggs till ökad bemanningstäthet under 

punkt 1 i äskningar inför driftbudget 2015. Detta för att minska arbetsbelastningen för 

tillsvidareanställd personal samt miinska vikarieanförskaffningen genom att 

grundbemanningen förstärks. Detta förstärker kvaliteten och tryggheten för brukarna 

samt minskar arbetsbelastningen på personalen. Carina Riberg (MP) Göran Andersson 

(M), Barbro Backlund (FP) och Siv Jerlström (KD) yrkar bifall till Jan ENgmans (C) 
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yrkande.   

Gunnel Kask yrkar bifall till förslag till beslut medförklarande text enligt bilaga 1 med 

s-gruppens syn på prioriteringar av socialnämndens budgetäskningar för 2015.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Jan Engmans yrkande om tillägg på driftäskningar mot Gunnel 

Kasks (S) yrkande om bifall till försalg till beslut mot varandra. 

 

Ordföranden finner att Gunnel Kaks (S) yrkande om bifall till förslag till beslut vinner 

majoritet.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar nedanstående äskningar för investeringsbudget och IT-relaterat 

inför budget 2015; 

 

Investeringsbudget 2015 

1. 600 tkr – Hjälpmedel 

1. 500 tkr – Inventarier 

1. 300 tkr – Inventarier nya vårdplatser 

 

IT-relaterat 2015 

1. 104 tkr – Mobila datorer öppenvården 

1.   40 tkr – Telefoner till hemtjänsten 

1.   19 tkr – Datorer, telefoner till nya vårdplatser 

2. 240 tkr – Surfplattor/mobil personlig assistans 

2.   38 tkr – Utbyte datorer inom daglig verksamhet 

2. 120 tkr – implementering nytt verksamhetssystem 

 

Socialnämnden antar  

Driftbudget 2015 

1. 2 930 tkr - Ökat bemanningskrav i Vård och Omsorg 

1. 3 080 tkr - Ökade driftskostnader i samband med utökning av   

                    vårdboendeplatser inom VoO 

1.    300 tkr - Ökad hyreskostad för Kungsgårdens Vårdboende, 300 tkr 

2.    150 tkr - Kostnad för skyddskläder utifrån arbetsmiljökrav i LSS-omsorgen 

2.    200 tkr - Kostnad för tvätt av skyddskläder hos AME 

2.      50 tkr - Ökad avgift FINSAM 

  

Reservation 

Jan Engman (C),  Carina Riberg (MP) Göran Andersson (M), Barbro Backlund (FP) och 

Siv Jerlström (KD) reserverar sig till förmån för eget äskande om driftbudget enligt 

bilaga 2.  
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Socialnämnden 2014-06-11 § 65 Dnr  

Delegationsbeslut april 2014 

Ärendebeskrivning 

Beslut fattade i delegation inom socialförvaltningen för april 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.  
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Socialnämnden 2014-06-11 § 66 Dnr SN 2014/177 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 
2014 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun ansöker om statsbidrag för verksamheten Personligt ombud 2014 

tillsammans med övriga samarbetskommuner i sydnärke.  

 

Ansökan görs på nytt med hänvisning till ny förordning som trädde i kraft augusti 2013. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden ansöker om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2014 

tillsammans med övriga samarbetskommuner i sydnärke. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ansöker om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2014 

tillsammans med övriga samarbetskommuner i sydnärke. 
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Socialnämnden 2014-06-11 § 67 Dnr SN 2014/239 

Nedläggning av faderskap 2 kap 7 § 

Ärendebeskrivning 

Socialsekreterare Anna-Karin Landström har inkommit med utredning dateras 2014-03-

30 gällande nedläggning av faderskap 2 kap 7 §. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden nedlägger faderskapsutredning gällande XXXXXXXX enligt 2 kap 7 § 

första punkten föräldrabalken.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden nedlägger faderskapsutredning gällande XXXXXXXX enligt 2 kap 7 § 

första punkten föräldrabalken.  
  

 


