
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Socialnämnden 2004-02-03   
 
 
 
Plats och tid 

 
Stadshuset, Kumla, kl 13.30-18.00  

  
Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) § 1-11 
 Birgit Andersson (s) Stefan Svensson (s) 
 Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund (s) 
 Zitha Ahlin (c) Liselott Schöllin (kd) 
 Anki Andersson (kd) Berry Keller (m) 
 Åsa Häggström (v) § 1-11  
   
Tjg ersättare Mats Gullberg (s) § 12-15  
   
   
Övriga Yvonne Nilsson Pernilla Engblom sekr 
 Catarina Carlsson  
   
     
Justerare Liselott Schöllin 
 
Sekreterare  

...................................................... 
 
§§  1-15 

 Pernilla Engblom  
 
Ordförande ....................................................... 
 Annica Eriksson 
 
Justerare  

………………………………….. 
Liselott Schöllin 

             
 
 

 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2003-12-16 
 

Datum för uppsättande 2004-02-09 Datum för nedtagande 2004-03-04 
 

Förvaringsplats  Socialkontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Pernilla Engblom 
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Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden  2003-12-16 
 

Socialnämndens arbetsutskott  2003-01-21 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  Sn § 1 

 Au §  7        
 

Information om LSS-verksamheten 
Ärendebeskrivning Enhetschef Inger Larsson kommer till socialnämndens möte den  

3 februari 2004 och informerar om LSS-verksamheten. 
Arbetsutskottets förslag Informationen om LSS-verksamheten sker på socialnämndens mötet 

den 3 februari 2004. 
Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

____ 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll    3 
 
  
Socialnämnden  2003-12-16 
 

Socialnämndens arbetsutskott  2003-01-21 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  Sn § 2 

 Au §  8 Dnr 9/2004.700 
 

Läkemedelshantering 2004 
Ärendebeskrivning Förslag till läkemedelshantering från SN 2000 § 8 har reviderats den 

10 januari 2004 av medicinskt ansvarig sjuksköterska Eleonora 
Bengtsson. 

Socialnämnden föreslås besluta att anta förslaget till 
läkemedelshantering –råd och anvisningar samt lokal arbetsordning 
för Kumla kommun. 

Eleonora Bengtsson informerade på socialnämndens gruppmöte den  
20 januari 2004 om läkemedelshanteringen. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förslag till 
läkemedelshantering –råd och anvisningar samt lokal arbetsordning 
för Kumla kommun. 

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att anta förslag till läkemedelshantering –råd 
och anvisningar samt lokal arbetsordning för Kumla kommun. 
____ 

  
  
  
Expedieras Eleonora Bengtsson 
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Socialnämnden  2003-12-16 
 

Socialnämndens arbetsutskott  2003-01-21 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  Sn § 3 

 Au §  9 Dnr 6/2004.730 
 

Riktlinjer för journalföring vid införande av datajournal 
Ärendebeskrivning Eleonora Bengtsson, MAS, och Margit Gehrke Flyckt, MAR, har 

upprättat riktlinjer för journalföring vid införande av datajournal. 

De informerade på socialnämndens gruppmöte den 20 januari 2004  
om dessa riktlinjer. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att godkänna upprättade 
riktlinjer för journalföring vid införande av datajournal. 

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna upprättade riktlinjer för 
journalföring vid införande av datajournal. 
____ 

  
  
  
Expedieras Eleonora Bentsson 

Margit Gehrke Flyckt 
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Socialnämnden  2003-12-16 
 

Socialnämndens arbetsutskott  2003-01-21 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  Sn § 4 

 Au §  10 Dnr 120/2003.701 
 

Ansvarsfördelning avseende medicintekniska produkter mm 
mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län 

Ärendebeskrivning Den politiska samverksansgruppen för hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg har på sitt möte den 13 oktober 2003 § 17 beslutet att 
rekommendera landstinget och kommunerna i länet att anta 
föreslagen ansvarsfördelning avseende medicintekniska produkter. 

Socialnämnden föreslås besluta att anta föreslagen ansvarsfördelning 
gällande medicintekniska produkter. 

Margit Gehrke Flyckt, MAR, informerade på socialnämndens 
gruppmöte den 20 januari 2004 om ansvarsfördelningen. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att anta föreslagen 
ansvarsfördelning gällande medicintekniska produkter. 

Socialnämndens bes lut Socialnämnden beslutar att anta föreslagen ansvarsfördelning 
gällande medicintekniska produkter. 
____ 

  
  
  
Expedieras Margit Gehrke Flyckt 

Lars-Eric Johansson, Kommunförbundet 
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Socialnämndens arbetsutskott  2003-01-21 
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  Sn § 5 

 Au §  11 Dnr 128/2003.704 
 

Kompletteringar i taxor och avgifter 2004 
Ärendebeskrivning Socialnämnden behandlade delar av förändringarna i avgift för 

hemtjänst samt av övriga taxor och avgifter på sammanträde den  
16 december 2003 § 94. Kompletteringar behövdes när det gällde 

?? kostavgift vid biståndsbedömd mattjänst enligt förslag 

?? måltidspriserna för vuxenomsorgens restauranger enligt förslag 

?? daglig verksamhets avgift för måltiderna enligt förslag 

?? avgift för måltider i samband med korttidsvistelse inom omsorgen 
enligt förslag 

?? habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt förslag 

Från förvaltningsekonom Catarina Carlsson kommer med förslag, 
daterat 9 januari 2004, på kompletteringar gällande ovanstående 
punkter. 

Socialnämnden föreslås besluta att fastställa ovanstående punkter  
gällande taxor och avgifter för 2004. Dessa föreslås gälla från och 
med 1 mars 2004. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta kompletteringar i taxor och 
avgifter för 2004.  

Matsedel ska delas ut på socialnämndens möte den 3 februari för att 
se vad de olika måltiderna innehåller. 

Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta kompletteringar 
i taxor och avgifter för 2004.  

  
  
  
Expedieras Catarina Carlsson 

Kommunfullmäktige 
Ewa Bohman 
Ingela Wahlberg 
Maria Söderman 
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  Sn § 6 

 Au §  12 Dnr 8/2004.704 
 

Komplettering till internbudget 2004 
Ärendebeskrivning 

Fr o m 1 april 2003 överfördes köksverksamheten på Kungsgården, 
Solbacka och Sannahed från Socialnämnden till Tekniska kontoret. 
Medel motsvarande kostverksamheten finns kvar i Socialnämndens 
driftbudget. Dessa ska användas till internt köp av mat, från Tekniska 
kontoret, till särskilda boendeformer och till mattjänst. 

Vid fastställande av socialnämndens internbudget för 2004 fanns inte 
något färdigt förslag för internköp av kost från tekniska kontoret. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta kompletteringar till 
internbudget 2004 efter ytterligare genomgång på socialnämndens 
möte den 3 februari. 

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att  

anta föreslagen fördelning av intäkter och kostnader för måltider 

att ur ansvar 601 verksamhet 092 omdisponera 120,5 tkr för att täcka 
kostnader för måltider, 150 tkr till verksamhet 0164 fordon drift samt 
940 tkr till personalkostnader inom omsorgen 

ur ansvar 60102 verksamhet 03831 avsätta 300 tkr till 
personalkostnader inom daglig verksamhet 

preliminärberäknade löneökningar på 2 478,5 tkr budgeteras på 
ansvar 601 verksamhet 092 
____ 

  
  
  
Expedieras Catarina Carlsson 
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Socialnämndens arbetsutskott  2003-01-21 
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  Sn § 7 

 Au §  13 Dnr 131/2003.700 
 

Förslag till målstyrningsdokument för socialnämnden 2004 
Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade den 16 december 2003 § 91 att godkänna 

upprättat målstyrningsdokument för socialnämnden 2004, med 
undantag av några kompletteringar som skulle göras på individ- och 
familjomsorgens effektmål. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förslag till 
målstyrningsdokument för socialnämnden 2004. 

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till målstyrnings-
dokument för socialnämnden 2004. 
____ 

  
  
  
Expedieras Catarina Carlsson 
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Socialnämnden  2003-12-16 
 

Socialnämndens arbetsutskott  2003-01-21 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  Sn § 8 

 Au §  14 Dnr 5/2004.225 
 

Ansökan om medel för utveckling av ett ”Fountain House” 
(Växthuset) i Sydnärke för psykiskt funktionshindrade 

Ärendebeskrivning Till socialnämnden i Kumla har inkommit skrivelse från 
interimsstyrelsen för Växthuset, daterad 25 september 2003, gällande 
ansökan om medel för utveckling av ett ”Fountain House” i Sydnärke 
för psykiskt funktionshindrade. 

Socialnämnden föreslås att bidra med 60 000 kronor.  
Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att bidra med 60 000 kronor till 

medel för utveckling av ett ”Fountain House”. Medlen ska tas från 
ansvar 60311, verksamhet 51222. 

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att bidra med 60 000 kronor till medel för 
utveckling av ett ”Fountain House”. Medlen ska tas från ansvar 
60311, verksamhet 51222. 
____ 

  
  
  
Expedieras Catarina Carlsson 

Björn Byström 
Carl Gustav Thunström, ordf Interimsstyrelsen för Växthuset 
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  Sn § 9 

 Au §  15 Dnr 126/2003.750 
 

Revisionsrapporten – Socialnämndens kostnad för 
försörjningsstöd 

Ärendebeskrivning Komrev har inkommit med revisionsrapport daterad maj 2003 
gällande granskning av försörjningsstöd. 

Skrivelse från verksamhetschef bifogs i kallelse till socialnämnden. 

Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg, Birgitta 
Johannesson, kommer till gruppmötet den 20 januari 2004 och 
berättar om åtgärder som gjorts och ska göras inom försörjnings-
stödet. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna yttrandet. 
Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet. 

____ 
  
  
  
Expedieras Birgitta Johannesson 

Kommunrevisionen 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  Sn § 10 

 Au §  16        
 

Förslag på ekonomidag den 1 december 2004 gällande 
internbudget 2005 

Ärendebeskrivning Socialnämndens ordförande föreslår att nämnden samlas den  
1 december 2004 kl. 13.15-17.00 för genomgång av internbudget 
2005. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att ekonomidag ska 
genomföras den 1 december 2004, kl 13.15-17.00. 

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att en ekonomidag ska genomföras den  
1 december 2004, kl 13.15-17.00. 
____ 

  
  
  
Expedieras Yvonne Nilsson 

Catarina Carlsson 
Pernilla Engblom 
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Socialnämnden  2003-12-16 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  Sn § 11 

 Au §  17        
 

Uppföljning gällande tillsättande av timvikarier  
Ärendebeskrivning Vid socialnämndens möte den 20 oktober 2003 § 78 beslutades om 

ett antal lösningar för att motverka kostnadsökningar. Ett att besluten 
innebar att timvikarier inte skulle tillsättas vid kompensations-
ledighet, sjukskrivning samt vid kortare ledighet, upp till två veckor, 
grundbemanning skulle gälla. 

Nämnden beslutade vid mötet den 20 oktober att denna punkt skulle 
följas upp och en första redovisning ske den 3 februari 2004 och 
därefter varannan månad.  

Vid socialnämndens möte den 3 februari 2004 sker en första 
redovisning för månaderna november och december 2003. 

Arbetsutskottets förslag Redovisning sker på socialnämndens möte den 3 februari 2004. 
Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen. 

Nästa uppföljning sker på socialnämndens möte den 13 april 2004. 
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  Sn § 12 

 Au §  18        

 
Rapporter 

Ärendebeskrivning 1. Ekonomisk rapport  

 Förvaltningsekonom Catarina Carlsson informerar om det 
 ekonomiska läget. 

2. Aktuellt från socialchefen 

 Socialchef Yvonne Nilsson informerar om aktuella frågor som  
 rör socialförvaltningen. 
 

Socialnämnden föreslås besluta att lägga rapporterna till 
handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att lägga rapporterna till 
handlingarna. 

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. 
____ 
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  Sn § 13 
 Au §  19        

 
Verkställda delegationer 

Ärendebeskrivning Socialnämnden föreslås besluta att anta lista med verkställda 
delegationer daterad 1 december 2003. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta lista med verkställda 
delegationer daterad 1 december 2003. 

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att anta lista med verkställda delegationer 
daterad 1 december 2003. 
____ 
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  Sn § 14 

 Au §  20        
 

Meddelanden 
Ärendebeskrivning 
 
Personärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PM 
 
 
 

 
Cirkulär 
 
 
 
 
 
 
 

Meddelandeblad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkomna meddelanden: 

Dom. 2003-11-14. Mål nr 1714-03. Bistånd enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen. Länsrätten avslår överklagandet. 

Dom. 2003-11-16. Mål nr 2656-03. Bistånd enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen. Länsrätten avslår överklagandet. 

Överklagan gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL. 
Avseende Hyror och uppehälle, samt TV-avgift och 
hyresgästföreningsavgift. 
 

PM från Länsstyrelsen Örebro län. Sammanställning av icke 
verkställda domar, beslut och avslagsbeslut trots bedömt behov enligt 
LSS. I Örebro län 2003-07-01L. 
 

Cirkulär 2003:104 från svenska kommunförbundet. 
Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare. 
 
Cirkulär 2003:108 från svenska kommunförbundet. Timbelopp för 
LASS 2004. 
 

Meddelandeblad från Socialstyrelsen. November 2003. Uppgifter för 
beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2004. 
 
Meddelandeblad från Socialstyrelsen. December 2003. 
Försörjningsstöd 2004- om ändring i socialtjänstförordning 
(2001:937) 
 
Protokoll från Solbackas brukarråd. 2003-10-16. 
 

Protokoll från Kommunstyrelsen.2003-11-05. Val till Mälardalsrådet. 
 

Protokoll från Kommunstyrelsen.2003-11-17. Förslag till budget 
2004 och flerårsbudget 2005-2006. 
 

Protokoll från Kommunstyrelsen.2003-11-17. Policy för miljökrav 
och sociala hänsyn vid upphandling av varor, tjänster, och 
entreprenader. 
 

Protokoll från Kommunstyrelsen.2003-11-17. Målstyrning i Kumla 
kommun. 
 

Protokoll från Kommunstyrelsen.2003-12-03. Nämndernas 
månadsrapporter till kommunstyrelsen. 
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Forts. meddelanden 
 
Protokoll från Kommunfullmäktige. 2003-12-15. Kerstins 
Cederströms mfl. Motion angående drogfritt ungdomscafé. 
 

Protokoll från Kommunfullmäktige. 2003-12-19. Fyllnadsval efter 
Aida Fisic. 
 
Statens institutionsstyrelse SIS. Förändrade avgifter från januari 
2004. 
 

Beslut, Kumla kommun. Upphandling av institutionsvård mm. För 
barn och ungdom. 
 

ÖLL, Habiliteringen Centrum för hjälpmedel. Meddelande om bla. 
Underhåll. 
 
Kursinbjudan från Jurark. En effektiv kommunal målstyrning. 
 
 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att lägga meddelandena till 
handlingarna. 
 
Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
____ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Övriga meddelanden 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kursinbjudan 
 
 

 
Arbetsutskottets 
förslag 
 
 
Socialnämndens beslut
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  Sn § 15  Dnr 10/2004.701 
 

Yttrande gällande förslag till Plan- bygg och bostadsprogram 
2004-2006 för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Ett förslag till Plan- och bygg och bostadsprogram för åren 2004-
2006 har upprättats. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 december 2003 att 
översända förslaget för yttrande till berörda. Yttrandet ska vara 
stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 9 februari 2004. 

Förslag är att socialnämnden antar nedanstående skrivning och 
översänder detta som yttrande till stadsarkitektavdelning. 

Socialförvaltningen i Kumla kommun ser inget behov av någon 
nybyggnads- eller ombyggnadsverksamhet under kommande 
treårsperiod. Befolkningsprognosen visar att antalet äldre inte ökar 
nämnvärt inom den närmaste tiden och uppkomna behov kan lösas 
inom befintliga lokaler. 

Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning och 
översänder detta som yttrande till stadsarkitektavdelning. 
____ 

  
  
  
Expedieras Stadsarkitektkontoret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


