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Socialnämnden 2014-10-01 § 82 Dnr  

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden föreslås utse Barbro Backlund (FP) som justerare av socialnämndens 
protokoll. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden utser Barbro Backlund till justerare av socialnämndens protokoll. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar beslut om justerare till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Barbro Backlund till justerare av socialnämndens protokoll. 
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Socialnämnden 2014-10-01 § 83 Dnr  

Besök från Bataljonen 

Ärendebeskrivning 

Personal från Bataljonen kommer och informerar om sin verksamhet. 

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 2014-10-01 § 84 Dnr  

Socialchefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Socialchef Anneli Koivuniemi informerar om det aktuella läget på förvaltningen. 
 
Bkand annat om 
- Arbetet med schemaläggningsprojektet ' 
- Tillbud LSS / IVO granskar  
- Värdighetsgarantiarbetet 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar beslut till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Socialnämnden 2014-10-01 § 85 Dnr  

Information om nya boendet 

Ärendebeskrivning 

MAR Karin Brage infoermerar om om nyheter och det pågående arbetet med det nya 
boendet i prästgårdsskogen. 

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 2014-10-01 § 86 Dnr SN 2014/395 

Månadsrapport augusti 2014 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har upprånadsrappomättat ekonomisk rapport över augusti 2014. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar månadsrapport för augusti 2014 och vidrebefordrar den till 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar månadsrapport för augusti 2014 och vidrebefordrar den till 
kommunstyrelsen samt uppmanar förvaltningen att arbeta för en budget i balans. 
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Socialnämnden 2014-10-01 § 87 Dnr SN 2013/632 

Vårdboende Solbacka 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2013-10-02, SN § 84, att bygga om Solbackas vård och 
omsorgsboende så att det blir ett modernt vårdboende med 50 boendeplatser. 
Förvaltningen fick i uppdrag att utreda vad 10 platser inom fastigheten Solbacka skulle 
kunna användas till efter ombyggnation. Vid samma nämndsmöte beslutade nämnden 
att upprätta ett nytt vård- och omsorgsboende med 50 platser. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att 
 
1. inrymma 60 boendeplatser i det nya vårdboendet, 
 
2. ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna och se på alternativa 
boendelösningar vid en eventuell nedläggning av Kungsgårdens vård och 
omsorgsboende, 
 
3. inkludera tidigare antagna beslutet om ombyggnation av Solbackas vård och 
omsorgsboende i ovanstående utredning, 
 
4. informera kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att 
 
1. inrymma 60 boendeplatser i det nya vårdboendet, 
 
2. ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna och se på alternativa 
boendelösningar vid en eventuell nedläggning av Kungsgårdens vård och 
omsorgsboende, 
 
3. inkludera tidigare antagna beslutet om ombyggnation av Solbackas vård och 
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omsorgsboende i ovanstående utredning, 



Socialnämnden Protokoll 2014-10-01 

 SN 2014/109 

 

______________________________________________________________________________ 

Justeringssign Utdragsbestrykande 

  11 

 

 

Socialnämnden 2014-10-01 § 88 Dnr SN 2014/264 

E-hemtjänst inom Socialförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

I sitt beslut, Ksau § 101 2013-04-16, gav Kommunstyrelsens arbetsutskott 
socialnämnden i uppdrag att starta ett projekt för att undersöka och prova möjligheten 
till olika typer av e-hemtjänst samt undersöka möjligheten till extern medfinansiering. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner och vidarebefordrar rapporten till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner och vidarebefordrar rapporten till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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Socialnämnden 2014-10-01 § 89 Dnr SN 2014/386 

Förslag till Regionalt program för eHälsa 2014-2018 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till regionalt program för eHälsa har tillställts Kumla kommunstyrelse för 
antagande. 
 
2010 antogs ett Regionalt program för eHälsa av samtliga kommuner i regionen och av 
Örebro läns landsting. Programmet resulterade i ett antal projekt och förstudier som 
genomförts i samverkan mellan länets kommuner och Örebro Läns Landsting – 
införande av Hälso- och sjukvårdskatalog – en elektronisk katalog som innehåller 
kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, 
landsting och privata vårdgivare; säker inloggning via e-legitimation; NPÖ-nationell 
patientöversikt och förstudie angående invånartjänster. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden yrkar till kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget till regionalt 
program för eHälsa 2014-2018. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden yrkar till kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget till regionalt 
program för eHälsa 2014-2018. 
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Socialnämnden 2014-10-01 § 90 Dnr SN 2014/398 

Riktlinjer för tillsättning av kontaktfamilj 

Ärendebeskrivning 

Kontaktperson-/kontaktfamilj ses som en förebyggande insats. Kontaktperson/-familj 
är den vanligaste insatsen som erbjuds barn och unga som kommer i kontakt med 
socialtjänsten. Insatsen har ökat i omfattning sedan den infördes i den nya 
lagstiftningen 1982. Ökningen av insatsen har dock inte lett till motsvarande minskning 
av placerade barn och unga och det finns lite forskning kring insatsens verkningsgrad. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar riktlinjer för tillsättning av kontaktfamilj/person. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar riktlinjer för tillsättning av kontaktfamilj/person. 
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Socialnämnden 2014-10-01 § 91 Dnr SN 2014/383 

Riktlinjer för handläggning angående ensamkommande barn och 
ungdomar 

Ärendebeskrivning 

Ensamkommande barn är enligt FN:s flyktingkommissarie person under 18 år som är 
åtskild från båda sina föräldrar, eller från en person som enligt lag eller sedvana har 
det primära ansvaret för barnet. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar riktlinjer för handläggning angående ensamkommande barn- och 
ungdomar. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar riktlinjer för handläggning angående ensamkommande barn- och 
ungdomar. 
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Socialnämnden 2014-10-01 § 92 Dnr SN 2014/388 

Rapportering till socialnämnden av inkomna domar och beslut 

Ärendebeskrivning 

Rapportering till socialnämnden av inkomna domar och beslut 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar rapporten till protokollet 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar rapporten till protokollet 
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Socialnämnden 2014-10-01 § 93 Dnr  

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut fattade av socialförvaltningen. 
 
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 2014-10-01 § 94 Dnr SN 2014/416 

Ordförandebeslut - Detaljplan- Sörby bostadsområde 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde och förskola i området 
Sörby i Kumla kommun. Området är idag obebyggt och ingår i en detaljplan som antogs 
2007 men som nu är i behov av aktualisering då det ej längre är aktuellt att bygga en 
ridskola i området. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar ordförande Gunnel Kasks delegationsbeslut till protokollet. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar ordförande Gunnel Kasks delegationsbeslut till protokollet. 
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Socialnämnden 2014-10-01 § 95 Dnr SN 2014/414 

Ordförandebeslut - Detaljplan Kvarntorps industriområde 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till fortsatt utveckling av det gamla 
industriområdet så att det bland annat kan delas upp i lämpliga kvarter och fastigheter 
för olika företag och att lägen för infrastruktur (gator, ledningar mm), planteringar, och 
natur bestäms. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner yttrandet för viadrebefordring till miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar ordförande Gunnel Kasks delegationsbeslut till protokollet. 
 


