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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 Sn 17 
 Au §  26 

 
Dnr 26/2006 750 

 Föräldrautbildning inför adoption 
Ärendebeskrivning Sedan den 1 januari 2005 skall den som vill adoptera ett barn från 

utlandet ha genomgått föräldrautbildning innan socialnämnden kan 
lämna medgivande till adoptionen. Kommunen har skyldighet att 
anvisa lämplig utbildning.  
 
På regeringens uppdrag har Myndigheten för internationella 
Adoptioner i samråd med Socialstyrelsen tagit fram studiematerial för 
en sådan utbildning. Studiefrämjandet har tidigare hållit i 
utbildningarna i samarbete med kommunerna. 
 
Studiefrämjandet har lämnat förslag på en samarbetsplan för blivande 
adoptionsföräldrar som överensstämmer med de rekommendationer 
som myndigheten för internationella adoptioner förespråkar (bilaga). 
 
Utbildningen omfattar 10 träffar á tre studiecirkeltimmar. Kostnad 
per deltagare är beräknad till ca 2 500 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att godkänna den föräldrautbildning som 
studiefrämjandet erbjuder till blivande adoptionsföräldrar, att 
socialnämnden står för utbildningskostnaden samt att erforderliga 
medel belastar verksamhet 56121, övriga öppna insatser. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
____ 

  
  
  
Expedieras Ekonomiavdelningen 

Birgitta Johannesson 
Birgitta Olofsson 
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 Sn 18 
 Au §  27 

 
Dnr 17/2007 730 

 Skyddsutrustning inom hemtjänsten 
Ärendebeskrivning Basala hygienrutiner ska gälla överallt där vård och omsorg bedrivs. 

Syftet med dessa rutiner är att förhindra smitta 
 
För att de basala hygienrutinerna ska kunna följas måste 
skyddsutrustning, såsom tvål, handsprit, pappershanddukar, handskar 
och skyddskläder (plastförkläde eller skyddsrock) finnas tillgänglig.  
 
I AFS 2001:3 4§ står det att arbetsgivaren skall, utan kostnad för 
arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som 
behövs för arbetet. 
 
1§ Med personlig skyddsutrustning avses i dessa föreskrifter  varje 
utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd 
mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes säkerhet eller 
hälsa under arbetet samt varje tillbehör, som är avsett att uppfylla 
detta mål. 
 
Idag står kommunen för kostnaderna för all skyddsutrustning utom 
handskar som används i den personliga omvårdnaden i hemtjänsten. 
De betalas av brukaren. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Socialnämnden ska stå för kostnader för handskar. Kostnaden 
beräknas uppgå till ca 50 000 kronor per år och föreslås belasta 
verksamheten inom respektive hemtjänstgrupp. Socialnämnden 
föreslår även att stå för kostnader för tvättlappar som även ska belasta 
verksamheten inom respektive hemtjänstgrupp.  
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
____ 

  
  
  
  
Expedieras Eleonora Bengtsson 

Äldreomsorgscheferna 
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 Sn 19 
 Au §  28 

 
Dnr 27/2006 700 

 Socialnämndens årsredovisning – verksamhetsberättelse 2005 
Ärendebeskrivning Årsredovisningen beskriver socialförvaltningens verksamhet under 

2004. Redovisningen är utarbetad i samverkan med respektive 
verksamhetsområde. 
 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Socialnämnden antar verksamhetsberättelsen. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
____ 

  
  
  
  
Expedieras Samtliga chefer 
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 Sn 20 
 Au §  29 

 
Dnr 27/2006 700 

 Socialnämndens årsredovisning barnbokslut 2005 
Ärendebeskrivning Socialnämndens årsredovisning barnbokslut år 2005 föreligger 

(bilaga). Barnbokslutet skall innehålla en checklista som upprättas 
varje år på verksamheter/åtgärder som genomförts under året. Vidare 
skall en kort beskrivning ingå av ny verksamhet/åtgärder som 
förekommit eller annat av vikt som bör lyftas fram samt om 
uppföljning eller utvärdering genomförts. 
 
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2001 § 71 beslutat att varje 
förvaltning skall göra ett årligt barnbokslut som sammanställs och 
redovisas till kommunstyrelsen. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Socialnämnden antar barnbokslut för socialnämnden för 2005. 
 

Beslut Socialnämnden antar barnbokslut för socialnämnden för 2005 med 
tillägg på andra sidan, sista åtgärd/verksamhet/aktivitet under rubrik 
kostnad. Ta bort frågetecken och istället ska det stå - Ingår i 
ordinarie arbetstid 
____ 

  
  
  
  
Expedieras Kommunstyrelsen 

Samtliga chefer 
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 Sn 21 
 Au §  30 

 
Dnr 27/2006 700 

 Socialnämndens årsredovisning bokslut 2005 
Ärendebeskrivning Socialnämndens årsredovisning bokslut år 2005 föreligger från 

socialchef Yvonne Nilsson och förvaltningsekonom Catarina 
Carlsson. 
 
Bokslutsanalyserna ska vara inlämnade till ekonomikontoret den  
23 februari, 2006. Dessa kommer att presenteras för 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 mars 2006.  
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Socialnämnden antar årsredovisning bokslut 2005. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag  
____ 

  
  
  
  
Expedieras Samtliga chefer 
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 Sn 22 
 Au §  31 

 
Dnr 27/2006 700 

 Socialnämndens årsredovisning internkontroll 2005 
Ärendebeskrivning Socialnämndens årsredovisning, internkontroll år 2005 föreligger från 

socialchef Yvonne Nilsson och förvaltningsekonom Catarina 
Carlsson. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Socialnämnden antar årsredovisning, internkontroll 2005. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
 

  
  
  
  
Expedieras Samtliga chefer 
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 Sn 23 
 Au §  32 

 
Dnr 28/2006 730 

 Kö till vårdboenden 
Ärendebeskrivning Socialchef Yvonne Nilsson redovisar kö till vårdboende. 

 
Arbetsutskottets förslag Socialnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att få engagera en 

extern utredare för en mer långsiktig planering och analys av 
äldreomsorgens framtida behov av olika boendens utformning och 
placering i Kumla kommun. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
____ 

  
  
  
  
Expedieras Kommunstyrelsen 
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 Sn 24 
 Au §  34 

 
Dnr 30/2006 730 

 Inrättande av tjänst ”Sovande natt” 
Ärendebeskrivning Enhetschef Britt Blomqvist lämnar i skrivelse en begäran om tillfällig 

utökning av nattbemanning på korttidsboendet Smedstorp. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Socialnämnden beviljar budgetförstärkning motsvarande bemanning 
av sovande jour cirka 16 nätter per månad. 
 
Erfodliga medel överförs från verksamhet 09 budget reglering. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
____ 

  
  
  
  
Expedieras Ekonomiavdelningen 

Britt Blomqvist 
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 Sn 25 
 Au §  35 

 
Dnr 31/2006.750 

 Förslag på normjustering avseende försörjningsstöd 
Ärendebeskrivning Birgitta Johannesson lämnar förslag på normjustering på 

försörjningsstöd. 
 
Det allmänna barnbidraget höjdes från 1 oktober 2005 med 100 kr per 
barn. Flerbarnstillägget höjdes även det med 100 kr samt infördes 
redan från det andra barnet. 
 
I riksnormen finns en del för personliga utgifter och en del för 
hushålls gemensamma utgifter. I normbeloppen för 2006 har 
beloppen för barn höjts med 100 kr per månad upp till sex års ålder. 
Från sju års ålder är höjningen110 kr. Motsvarande höjning för en 
ensamstående är 10 kr och för sammanboende har de personliga 
kostnaderna sänkts med 30 kr. Höjningen är i beräkningen i sin helhet 
lagd på den budgetpost som avser livsmedel. Samma post har sänkts 
för sammanboende. 
 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Socialnämnden fastställer normerna för försörjningsstöd i enlighet 
med riksnormen 2006. 
 

Beslut Socialnämnden fastställer normerna för försörjningsstöd i enlighet 
med riksnormen 2006. 
Samt att barnfamiljer som har lägre bidragsberoende än 6 månader 
höjs den personliga delen för barn med ytterligare 100 kr. 
____ 

  
  
  
  
Expedieras Birgitta Johannesson 
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 Sn 26 
 Au §  36 

 
Dnr 5/2006.700 

 Detaljplan för Skogstorps bostadsområde - Utställning 
Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 6 december 2005 att ett 

förslag till detaljplan för Skogstorps bostadsområde skulle upprättas 
och skickas på samråd till berörda.  
Socialnämnden hade inget att erinra mot förslaget. 
 
En kungörelse har nu inkommit om utställning from 2006-02-23 tom 
2006-03-16 på Statsarkitektavdelningen. 
 
Synpunkter skall vara Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 
den 16 mars 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Socialnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
____ 

  
  
  
  
Expedieras Miljö- och byggnadsnämnden 
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 Sn 27 
   Dnr 34/2006.730 
 Vårdtyngdsmätning och bemanningsstyrning inom 

äldreomsorgen Kumla kommun. 
Ärendebeskrivning Tidigare kartläggning av bemanningen för vårdenheterna inom 

äldreomsorgen har visat på en obalans mellan vårdtyngd och 
bemanning. 
Sedan en längre tid har diskussioner förts om att finna en metod för 
att kunna mäta vårdtyngd och anpassa bemanningen därefter. 
Komrev har nu presenterat ett mätningsinstrument för vårdtyngd och 
bemanningsstyrning. 
Modellen är intressant att testa inom äldreomsorgens särskilda 
boenden och hemtjänsten. 
 
Socialchef Yvonne Nilsson föreslår socialnämnden anlita Komrev för 
kartläggning av vårdtyngd och bemanningsstruktur samt för analys av 
förutsättningar för heltidstjänstgöring samt förslag till 
genomförandeplan. 
 
Kostnaderna föreslås belasta socialförvaltningens planeringsreserv. 
 

Beslut Socialnämnden anlitar Komrev för kartläggning av vårdtyngd och 
bemanningsstruktur samt för analys av förutsättningar för 
heltidstjänstgöring samt förslag till genomförandeplan. 
 
Kostnaderna föreslås belasta socialförvaltningens planeringsreserv 
____ 

  
  
  
  
Expedieras Komrev 

Yvonne Nilsson 
Ekonomiavdelningen 

  

 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll    13 
 
  
Socialnämnden  2006-03-14 
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 Sn 28 

 Au §  38 
 

Dnr 2/2006 700 

 Rapporter 
Ärendebeskrivning Ekonomisk rapport 

 
Socialchefen informerar 
 

• Plusjobben 
 
• Hel- och deltidstjänster 
• Hemtjänsten 
Yvonne Nilsson informerar om köp av vårdtyngdsmätning, 
bemanningsstruktur, som kommer att bli ett enskilt ärende på 
kommande socialnämnd. 

 
Arbetsutskottets förslag 
 

Rapporterna läggs till handlingarna 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
____ 
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 Sn 29 
 Au §  39 

 
Dnr 3/2006 700 

 Verkställda delegationsbeslut 
Ärendebeskrivning  

Anmäles delegerade beslut 6-37 fattade av LSS handläggare 
Margaretha Edvinsson under perioden 1 december 2005 till 20 
februari 2006  och 38-46 fattade av LSS handläggare  Therese 
Strömberg under perioden  10 januari 2006 till 16 februari 2006. 
 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
____ 
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 Sn 30 
 Au §  40 

 
Dnr 4/2006 700 

 Meddelanden 
Ärendebeskrivning 
 
Personärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkomna meddelanden: 

Dom 2005-12-13 Mål nr 2425-05 
Bistånd enl 4 kap 1 § Sol 
Domslut: Länsrätten avslår överklagandet. 
 
Dom 2005-12-28 Mål nr 3069-05 
Bistånd enl 4 kap 1 § Sol 
Domslut: Länsrätten avslår överklagandet. 
 
Dom från Kammarrätten i Jönköping Mål nr 2220-05 gällande 
umgängesbegränsning enligt 14 § LVU. 
 
Överklagan ekonomiskt bistånd, 2005-12-20. 
 
Överklagan ekonomiskt bistånd, 2005-12-30. 
 
Lex Sarah i Örebro län, en uppföljning av de missförhållanden inom 
äldre- och handikappomsorgen som anmälts år 2004. 
 

Cirkulär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och 
handikappomsorgen 2006. 
 
Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott  
2005-12-13. Information Projekt Kumla mot narkotika. 
 
Skrivelse från Polismyndigheten i Örebro län.  
Rutiner för hantering av ärenden enligt 13 § lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall och 12 a § polislagen. 
 
Minnesanteckningar från mjuknämndsmötet 8 december 2005. 
 

Övriga meddelanden Meddelandeblad från socialstyrelsen. Februari 2006.  
Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. 

Arbetsutskottets förslag 
 

Meddelandena läggs till handlingarna. 
 

Beslut Enligt arbetsutskottets förslag 
____ 
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