
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Socialnämnden  2004-03-09 
 
 
 

Plats och tid 
 

Stadshuset, Kumla, kl 13.30-17.00 
  
Beslutande Annica Eriksson (s) Mats Gullberg (s)  
 Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) 
 Gulli Wallgren (s) Lisbet Björklund (s) 
 Zitha Ahlin (c) Anki Andersson (kd) § 27-32 
 Kerstin Lundqvist-Eriksson (fp) Berry Keller (m)  
 Åsa Häggström (v)  
   
   
Ej tjg ersättare Birgit Andersson (s) Berndt Andersson (s) 
 Sven-Erik Dahlberg (s) Lena Liljenhed (m) 
   
Övriga Yvonne Nilsson Pernilla Engblom sekr 
 Catarina Carlsson Birgitta Johannesson § 31 
 Kerstin Karlsson § 31  
 
Justerare Berry Keller 
 
Sekreterare  

...................................................... 
 
§ § 27-34 

 Pernilla Engblom  
 
Ordförande  

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

………………………………….. 
Berry Keller 

 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2004-03-09 
 

Datum för uppsättande 2004-03-12 Datum för nedtagande 2004-04-04 
 

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

 
___________________________________________________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden  2004-03-09 
Socialnämndens arbetsutskott  2004-02-25 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  Sn 27 

 Au §  41 Dnr 29/2004.704 
 Socialnämndens årsredovisning – Bokslut 2003 
Ärendebeskrivning Socialnämndens årsredovisning, bokslut för 2003, föreligger från 

socialchef Yvonne Nilsson och förvaltningsekonom Catarina 
Carlsson. 

Socialnämnden föreslås godkänna årsredovisningen. 

Handlingar bifogas i socialnämndens kallelse. 
Arbetsutskottet föreslår Bokslutet kommer att presenteras på socialnämndens mötet den  

9 mars 2004. 
Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att godkänna bokslutet för 2003. 

____ 
  
  
  
Expedieras Catarina Carlsson 

Verksamhetschefer samt bitr. 
Enhetschefer 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
  Sn 28 

 Au §  42 Dnr 30/2004.700 
 Socialnämndens årsredovisning – Verksamhetsberättelse 2003 
Ärendebeskrivning Årsredovisningen beskriver socialförvaltningens verksamhet under 

2004. Redovisningen är utarbetat i samverkan med respektive 
verksamhetsområde. 

Socialnämnden föreslås ta verksamhetsberättelse för år 2003 till 
protokollet. 

Handlingar bifogas i socialnämndens kallelse. 
Arbetsutskottet föreslår Verksamhetsberättelse kommer att presenteras på socialnämndens 

mötet den 9 mars 2004. 
Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att ta verksamhetsberättelse för år 2003 till 

protokollet. 
____ 

  
  
  
Expedieras Catarina Carlsson 

Verksamhetschefer samt bitr. 
Enhetschefer 
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  Sn 29 

 Au §  43 Dnr 130/2003.740 
 Förslag gällande övergångsbostad – Kvarnen, önskemål om 

förlängd utredningstid 
Ärendebeskrivning Den 16 december 2003 § 96 beslutade socialnämnden att öppna en 

övergångsbostad med fem platser för personkrets § 1 enligt LSS på 
Kvarnen under sex månader. En avstämning skulle ske till nämnden 
efter sex månader (maj 2004). 

Förslaget innebär att fem lägenheter i ena vingen på Kvarnen hyrs ut 
som övergångsbostad under sex månader. En inventering ska 
genomföras för att se vilken typ av funktionsnedsättning brukarna har 
samt vilken åldersfördelning som finns i våra grupp- och 
stödboenden.  

På grund av att chefstjänsten inom omsorgen är vakant önskas en 
förlängning av utredningstiden med sex månader. Detta innebär att en 
delredovisning kommer att ske på nämndens möte i maj samt att 
slutredovisningen sker den 9 november 2004.  

Socialförvaltningen håller för närvarande på att inventera hur många 
personer som skulle kunna vara aktuella för äldreomsorgen alternativt 
ett äldreboende för funktionshindrade. Denna inventering kommer att 
redovisas till nämnden i maj. 
 

Socialnämnden föreslås besluta 

att utredningstiden förlängs med sex månader  

att en första delredovisning sker på socialnämndens möte den  
25 maj 2004 samt slutredovisning på nämndens möte i november 

medel ska tas från ansvar 6035, verksamhet 091 i 2004 års 
internbudget enligt beräkning till beslut tagit i SN 16 december  
2003 § 96. 

Arbetsutskottet föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta 
enligt förslag. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt förslag. 
____ 

  
Expedieras Catarina Carlsson 

Birgitta Johannesson 
Inger Larsson  
Margareta Edvinsson 
Ekonomiavdelningen 
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  Sn 30 

 Au §  44 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 
mist uppnå ett nollresultat för 2004 års verksamhet.  

Socialnämnden beslutade om kostnadsminskningar vid sammanträde 
den 16 februari 2004 § 18. 

Socialförvaltningen har i uppdrag att till nämndsammanträdet i mars 
komma med ytterligare förslag till kostnadsminskningar. 

Arbetsutskottet föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att 
ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med uppdraget. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att arbetsutskottet tillsammans med 
ledningsgruppen arbetar vidare med uppdraget. Ett extra arbetsutskott 
kommer att ske den 22 mars 2004. 

  
  
  
Expedieras Verksamhetschefer samt bitr. 

Enhetschefer 
Catarina Carlsson 
Pernilla Engblom 
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  Sn 31 

 Au §  45 Dnr 22/2004.760 
 Samverkansprojekt mellan Kumla och Hallsberg gällande 

missbruksvård 
Ärendebeskrivning Verksamhetschef Birgitta Johannesson redovisade samverkans-

projektet mellan Kumla och Hallsberg gällande missbruksvården  
på socialnämndens möte den 16 februari 2004 § 24. 

Nämnden beslutade att ärendet ska återupptas vid nästa möte.  

Nämnden informeras om  missbruksvården i Kumla kommun,  
9 mars 2004, av verksamhetschef Birgitta Johannesson och 1:e 
socialsekreterare Kerstin Karlsson. 

Arbetsutskottet föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar att 
socialförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med ett 
samverksansprojektet mellan Kumla och Hallsberg gällande 
missbruksvård. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att godkänna samverksansprojektet mellan 
Kumla och Hallsberg gällande missbruksvård. 
____ 

  
  
  
Expedieras Birgitta Johannesson 

Kerstin Carlsson 
Catarina Carlsson 
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  Sn 32 

 Au §  46  Dnr        

 Rapporter 
Ärendebeskrivning 1. Ekonomisk rapport   

 Förvaltningsekonom Catarina Carlsson informerar om det 
 ekonomiska läget. Månadsrapport samt helårsprognos utifrån 
 januari och februari gås igenom. 

2. Aktuellt från socialchefen 

 Socialchef Yvonne Nilsson informerar om: 

?? Beläggningen inom äldreomsorgen, 31 personer väntar på 
vårdboende, 10 väntar på demensboende.  
Eventuellt finns 5 betalningsansvar i slutet i veckan. 
Verksamhetschef håller på att undersöka olika lösningar för 
att undvika detta. 
Intagningsstopp på Solbacka och Kvarngården pga 
omstrukturering av äldreboendena. På Kvarngården finns idag 
7 lediga lägenheter, på Solbacka finns 3 tomma lägenheter. 
De som idag står i kö till servicelägenhet är de som först ska 
erbjudas plats i seniorlägenheterna. 

?? Daglig verksamhet: Utredning pågår om verksamheter går att 
föras samman.  

?? Ev etablering av korttids i Kumla: Möte skett med anhöriga. 
Många olika synpunkter på att starta korttids i Kumla. Enkät 
har skickats ut till de som nyttjar korttids för att få veta vad de 
önskar/behöver. Nya diskussioner ska ske med anhöriga. 

?? Redovisning av sjukfrånvaro i hela Kumla kommun samt för 
socialförvaltningen. 
 

Arbetsutskottet föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att lägga rapporterna 
till handlingarna. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. 
____ 
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  Sn 33 

 Au §  47        

 Verkställda delegationer 
Ärendebeskrivning Socialnämnden föreslås besluta att anta lista med verkställda 

delegationer daterad 1 januari 2004. 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta lista 

med verkställda delegationer daterad 1 januari 2004. 
Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att anta lista med verkställda delegationer 

daterad 1 januari 2004. 
____ 
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  Sn 34 
 Au §  48        
 

Meddelanden 
Ärendebeskrivning 
 
Personärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cirkulär 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga meddelanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkomna meddelanden: 

Dom. 2004-02-02. Mål nr 3061-03 E. Avgift för hemtjänst enligt 8 
kap. SoL. Länsrätten avslår överklagandet. Länsrätten förordnar med 
delvis bifall av överklagandet att avdrag vid beräkningen av 
avgiftsunderlaget för klienten skall göras med en skatte- och 
avgiftssats om 32,43 procent. Länsrätten avslår yrkandet om 
beräkning av ett högre minimibelopp på grund av kostnader för 
stödstrumpor, fotvård och tandvård. Länsrätten lämnar över 
handlingarna i målet till socialnämnden för de åtgärder som föranleds 
av denna dom. 

Dom. 2004-01-26. Mål nr 3028-03 E. Bistånd enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen. Länsrätten avslår överklagandet. 

Beslut 2003-12-08. Dnr 7012-13979-2003 från Länsstyrelsen Örebro 
län, gällande granskning av ärende som rör missbruk. 

Beslut 2003-12-17. från Länsstyrelsen I Stockholms län, gällande 
tillsyn av enskild verksamhet. 

Angående yttrande till överklagan. Överklagan gällande ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap 1 § SoL, avseende möbler, hyra och glasögon. 

Överklagan gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL. 
Avseende fordonskatt, försäkring och elräkning. 
 
Cirkulär 2004:7. Dosexpedition av läkemedel via apoteket. 

Cirkulär 2004:8. Ändring i förordningen (1991:1278) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 

Cirkulär 2004:11. Skrift om migrationsstatistik mm. 

Cirkulär 2004:15. engelsk version av ”Aktuellt om äldreomsorgen” 

Narkotikapolitiskt program för Kumla kommun. 

Protokoll från Solbackas brukarråd.2003-12-11. 

Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen 2004-01-14. 
Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen. 

Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2004-01-26. 
Krishanteringsplan för Kumla kommun. 

Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2004-01-26. 

Förslag till narkotikapolitiskt program för Kumla kommun. 
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Arbetsutskottet föreslår 

Meddelanden forts. § 34 

 

Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2004-01-26 

Liselotts Rehnmans motion angående sprututbyte till Narkomaner. 

Samverkansprotokoll från socialförvaltningens 
förvaltningsövergripande samverkansgrupp daterad 13 februari 2004. 

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 
gällande uppdrag på att närmare analysera utfallet på driftbudgeten 
för några av verksamheterna. 

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen gällande 
kontaktpersoner gentemot European Cities Against Drugt (ECAD). 

Skrivelse från hemtjänstgrupperna Kvantumgruppen, 
Centrumgruppen och Vattugatsgruppen gällande synpunkter på 
besparingar. 

Synpunkter från två anställda på Renens gruppboende gällande mer 
uppmärksamhet till nattarbetarna. 

Skrivelse från hemtjänsten/hemsjukvården, kvantumgruppen. 

 

Socialnämnden föreslås lägga meddelandena till handlingarna. 
 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att lägga 
meddelandena till handlingarna. 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
____ 

 
 
 


