
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Socialnämnden  2004-02-16 
 
 
 
Plats och tid 

 
Stadshuset, Kumla, kl  13.30-18.00 

  
Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s)  
 Birgit Andersson (s) Berndt Andersson (s) 
 Zitha Ahlin (c) Lisbet Björklund (s) 
 Peter Agerhäll (fp) Berry Keller (m)  
 Katarina Öberg (s) § 1-17, 19 Anki Andersson (kd) § 1-23 
 Annelie Roos (s) § 18, 20-26 Kerstin Lundqvist-Eriksson (fp) § 24-26 
 Rolf Östman (v) § 1-23  
 Mats Gullberg (s) § 24-26  
   
Ej tjg ersättare Sven-Erik Dahlberg (s) § 1-23  
   
   
Övriga Yvonne Nilsson Pernilla Engblom sekr 
 Birgitta Johannesson  
   
     
Justerare Zitha Ahlin 
 
Sekreterare  

...................................................... 
 
§§  16-26 

 Pernilla Engblom  
 
Ordförande  

....................................................... 
 Annica Eriksson 
 
Justerare  

………………………………….. 
Zitha Ahlin 

             
 
 

 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2004-02-16 
 

Datum för uppsättande 2004-02-20 Datum för nedtagande 2004-03-17 
 

Förvaringsplats  Socialkontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Pernilla Engblom 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden  2004-02-16 
Socialnämndens arbetsutskott  2004-02-09 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 Sn § 16   

 Au §  25  Dnr 21/2004.700 
 Redovisning av arbetstidsmodellen AST/MO 
Ärendebeskrivning Ann-Sofie Scott Törnkvist och Maria Lindkvist kommer till 

socialnämndens möte den 16 februari och redovisar 
arbetstidsmodellen AST/MO. 

Arbetsutskottets förslag Redovisning av arbetstidsmodellen AST/MO sker på socialnämndens 
möte den 16 februari 2004. 

Arbetsutskottet föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att 
kartlägga personalens önskemål när det gäller arbetstider och 
sysselsättningsgrad. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
____ 

  
  
  
Expedieras Pernilla Engblom 
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Socialnämnden  2004-02-16 
Socialnämndens arbetsutskott  2004-02-09 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 Sn § 17   

 Au §  26 Dnr 24/2004.730 

 Förslag till omstrukturering av poolen 
Ärendebeskrivning Förslag på hur undersköterskepoolen kan omstruktureras kommer att 

presenteras på socialnämndens möte den 16 februari 2004. 
Arbetsutskottets förslag Förslag redovisas på socialnämndens möte den 16 februari 2004. 
Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att 

- undersköterskepoolen med 10 fast anställda årsarbetare behålls i 
sin nuvarande form 

- möjligheten att köpa in ett nytt administrativt datasystem 
undersöks 

- klara rutiner och riktlinjer upprättas för hur poolen ska utnyttjas 
av arbetsgrupperna  

- ansvarig verksamhetschef uppdras att ha ett tydligare 
ledningsansvar och att  regelverket för poolens utnyttjande 
förtydligas 

- det á-pris som verksamheten betalar för köp från poolen ska vara 
kostnadsneutralt i förhållande till pris för externa timvikarier 

- internbudgeten omdisponeras så att budgetmedel motsvarande ett 
kostnadsneutralt pris finns i verksamheten för köp av tjänster från 
poolen. 
____ 

  
  
  
Expedieras Catarina Carlsson 

Verksamhetschefer 
Enhetschefer 
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Socialnämnden  2004-02-16 
Socialnämndens arbetsutskott  2004-02-09 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 18   

 Au §  27 Dnr 13/2004.704 
  

 Budgetavstämning 2004 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppmanade, den 14 januari 2004 § 9, samtliga 
nämnder att omedelbart planera och vidta lämpliga åtgärder för att 
minst uppnå ett nollresultat för 2004 års verksamhet.  

Arbetsutskottets förslag Förslag till besparingsåtgärder kommer att diskuteras vid 
nämndsammanträde den 16 februari 2004. 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta upprättade 
besparingsåtgärder enligt reviderad bilaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följande förslag föreligger från socialchef Yvonne Nilsson: 
 
?? Totalt stop för timvikarier och fyllnadstid utöver beslutad 

ekonomisk ram under dagtid, måndag-fredag. Poolen och 
kombinationstjänsterna ska användas. Efter prövning och 
godkännande får vikarier tas in kvällar och helger.  
Undantag LASS. 

 

?? Totalt stopp för övertidsuttag utöver ekonomisk budget. 
 

?? Omstrukturering av äldreboendena. Påbörjas omgående efter 
beslut. 

   

?? Tillsättning på vakanser prövas av förvaltningschef i varje enskilt 
fall innan tillsättning. 

 

?? Sammanslagning av dagliga verksamheterna Servicegruppen och 
Plasten samt att söka efter andra lokallösningar för Ängen och 
Korstagruppen.  

Förslag Rolf Östman (v) föreslår att punkt nummer 1 ska strykas ur förslaget. 
 Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt Yvonne Nilssons 

förslag. 
Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt Yvonne Nilssons förslag. 

 

Socialnämnden avslår Rolf Östmans förslag. 
  
  
Expedieras Verksamhetschefer 

Bitr. verksamhetschefer 
Enhetschefer 
MAS, MAR 
Förvaltningsekonom 
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Socialnämndens arbetsutskott  2004-02-09 
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 Sn § 19   
 Au §  28 Dnr 14/2004.730 
 

Förslag till omstrukturering av Kumla kommuns 
äldreomsorgsplatser 

Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har utarbetat förslag till hur äldreomsorgs-
platserna kan omstruktureras för att på ett bättre sätt möta framtida 
behov och efterfrågan av äldreomsorg i kommunen.   
Förslaget innebär att kommunens servicebostäder omvandlas till 
endera seniorbostäder eller vårdboenden. De som idag bor i 
servicelägenheter förutsätts bo kvar med de individuella insatser som 
beviljats. De vars vårdbehov idag inte kan tillgodoses i servicehus ska 
erbjudas vårdboende efter utredning och beslut. 
Seniorlägenheterna ska anvisas allteftersom de blir lediga för 
uthyrning, utan biståndsbeslut och efter kötid. Förutsättning för 
anvisningen är att den sökande eller den äldste av två makar fyllt 65 
år. Någon övre åldersgräns för anvisning ska inte finnas. Bostäderna 
anvisas av fastighetsavdelningen, Tekniska kontoret. 

Socialnämnden föreslås besluta att 

?? Kommunens servicebostäder omvandlas till seniorbostäder 
respektive vårdboende enligt utarbetat förslag 

?? Seniorbostäderna anvisas, allteftersom de blir lediga för 
uthyrning, efter kötid och till personer som är 65 år eller äldre. 
Övre åldersgräns för anvisning ska inte finnas. Personer, som nu 
bor i servicelägenheter, bor kvar med individuellt beviljade 
insatser. 

?? Föreslå kommunstyrelsen att besluta att ge fastighetsavdelningen, 
Tekniska kontoret, i uppdrag att administrera kommunens 
seniorbostäder. 

?? Intagningsstopp på Solbacka och Kvarngården. 

?? Biståndsbeslutet servicelägenhet avskaffas. 

?? Personal omfördelas allteftersom behov uppstår. 

?? Omstruktureringen ska börja gälla från 1 april 2004 och bör vara 
färdigt i december 2006. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt upprättat 
förslag. 

Förslag Rolf Östman (v) föreslår återremiss på den del av förslaget som gäller 
omfördelningen av personalresurser. En tydligare konsekvens-
beskrivning önskas. 
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Socialnämnden  2004-02-16 
Socialnämndens arbetsutskott  2004-02-09 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 19 forts.   
 Au §  28 Dnr 14/2004.730 
 

Förslag forts. Socialnämndens ordförande förelår att socialnämnden beslutar enligt 
upprättat förslag. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt upprättat förslag. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge 
fastighetsavdelningen, Tekniska kontoret, i uppdrag att administrera 
kommunens seniorbostäder. 

Socialnämnden avslår Rolf Östmans förslag om återremiss. 
  
  
  
Expedieras Verksamhetschefer 

Bitr verksamhetschefer 
Enhetschefer 
Förvaltningsekonom 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden  2004-02-16 
Socialnämndens arbetsutskott  2004-02-09 
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 Sn § 20   
 Au §  29 Dnr 23/2004.733 
 

Förslag till sammanslagning av daglig verksamhet 
Ärendebeskrivning Förslag till sammanslagning av den dagliga verksamheten kommer att 

presenteras på socialnämndens möte den 16 februari 2004. 
Arbetsutskottets förslag Redovisning kommer att ske på socialnämndens möte den 16 februari 

2004. 
Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att 

- sammanföra dagliga verksamheterna Servicegruppen och  
Plasten i fd Multi signals tomma lokaler 

- att undersöka möjligheten att även inrymma rengöring, 
förrådshållning och enklare reparationer av omvårdnads-
hjälpmedel 

- att fortsätta söka efter alternativa lokaler för dagliga 
verksamheterna Korsta och Ängens verksamheter 
____ 

  
  
  
Expedieras Birgitta Johannesson 
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Socialnämnden  2004-02-16 
Socialnämndens arbetsutskott  2004-02-09 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 21   

 Au §  30 Dnr 25/2004.731 

  

 Redovisning av kortidsboende för barn 
Ärendebeskrivning Enhetschef Inger Larsson kommer till socialnämndens möte den  

16 februari 2004 och redovisar vilka alternativ som finns för en 
etablering av ett korttidsboende för barn i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Redovisning kommer att ske på nämndens möte den 16 februari 
2004. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialförvaltningen att arbeta 
vidare med ett korttidsboende för barn i Kumla kommun. 

  
  
  
Expedieras Inger Larsson 

Catarina Carlsson 
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Socialnämndens arbetsutskott  2004-02-09 
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 Sn § 22   

 Au §  31 Dnr 15/2004.700 

  

 Arbetsmiljöprogram 2004 
Ärendebeskrivning Förslag till arbetsmiljöprogram har utarbetats. 
Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta upprättad 

arbetsmiljöprogram. 
Förslag Yvonne Nilsson redovisar uppkomna synpunkter från 

samverkansgruppen. De föreslår att arbetsmiljöprogrammet 
kompletteras med rutiner för arbetsskada samt att arbetsplatsträffar 
inrättas för biståndshandläggarna inom äldreomsorgen. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att anta arbetsmiljöprogram 2004 med 
ovanstående komplettering. 
____ 
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 Sn § 23   

 Au §  32        

 
Förslag till sammanslagning av sjuksköterskeorganisationen 

Ärendebeskrivning Det administrativa ansvaret för sjuksköterskorna är idag uppdelat på 
tre verksamheter inom äldreomsorgen. Förslaget är att slå samman 
dessa under en administrativ chef inom äldreomsorgen. 

Budgeten för sjuksköterskorna finns idag fördelad på tre 
verksamhetsområden, ansvar 603, 604, 605 och 606110, verksamhet 
51025. Förslaget är att dessa förs samman till ansvar 606, verksamhet 
51025. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna föreslagen 
sammanslagning av sjuksköterskeorganisationen. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen sammanslagning av 
sjuksköterskeorganisationen. 
____ 

  
  
  
Expedieras Verksamhetschefer 

Bitr verksamhetschefer 
Enhetschefer 
Förvaltningsekonom 
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 Sn § 24   

 Au §  33 Dnr 22/2004.760 

 
Samverkansprojekt mellan Kumla och Hallsberg gällande 
missbruksvården 

Ärendebeskrivning Verksamhetschef Birgitta Johannesson redovisar samverkansprojektet 
mellan Kumla och Hallsberg gällande missbruksvården på 
socialnämndens möte. 

Arbetsutskottets förslag Redovisning sker på socialnämndens möte den 16 februari 2004. 
Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att återuppta ärendet på nästa 

socialnämndsmöte den 9 mars.  

Då ska information ges om hur missbruksvården ser ut i Kumla 
kommun. 

  
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll    12 
 
  
Socialnämnden  2004-02-16 
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 Sn § 25   

 
Rapport 

Ärendebeskrivning 1. Aktuellt från socialchefen 

Socialchef Yvonne Nilsson informerar om aktuella frågor som rör 
socialförvaltningen. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
____ 
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 Sn § 26   

 Au §  34        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
 
 

Inbjudan 

Inkomna meddelanden: 

Inbjudan till Socialpolitiskt forum 2004. Inbjudan gäller social-, vård- 
och omsorgschefer samt förtroendevalda i socialnämnder i Uppsala, 
Västmanlands, Stockholms, Sörmland, Värmlands och Örebro län. 

Dag: 25-26 mars 2004 
Plats: Kohlswa Herrgård mellan Köping och Skinnskatteberg. 

Sista anmälningsdag är 26 februari. 

 

Vid socialnämndens möte den 3 februari 2004 tackade Anne-Kristine 
Andersson för uppvaktning i samband med födelsedag. 

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
____ 

 
 
 
 


