
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Socialnämnden  2007-11-21 
 
 
 
Plats och tid 

 
Officersmässen, Kumla, kl 13.30-16.00 

  
Beslutande Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) 
 Gun-Britt Andersson (s) Anneli Roos (s) 
 Lise-Lott Lidström (s) Hans Sjöqvist (s) 
 Anette Friman (c) Raymonda Kourie (kd) 
 Linda Axäng (fp) Claes Risberg (m)  
 Carina Riberg (mp)  
   
   
Ej tjg ersättare Jan Engman (c) Yvonne Kámel (kd) 
 Kerstin Lundqvist-Eriksson (fp) Awat Mohammad (m) 
   
Övriga Catarina Carlsson  
 Albin Lindström sekr.  
   
 
Justerare Linda Axäng 
 
Sekreterare  

...................................................... 
 
§§  91-99 

 Albin Lindström  
 
Ordförande  

....................................................... 
 Gunnel Kask 
 
Justerare  

………………………………….. 
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2007-11-21 
 

Datum för uppsättande 2007-11-26 Datum för nedtagande 2007-12-19 
 

Förvaringsplats Socialkontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 Albin Lindström 

 
___________________________________________________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 92 
 Au §  112 Dnr 169/2007.700 
 Förslag till sammanträdeslista 2008 
Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdeslista för 2008 presenteras. 
Grupp- och 
informationsmöten 

Socialnämndens 
arbetsutskott 

Socialnämnd 

15 jan 16 jan 29 jan 
12 feb 13 feb 26 feb 
11 mars 12 mars 25 mars 
15 april 16 april 29 april 
13 (halvdag) maj 14 maj 27 maj 
26 augusti 27 augusti 9 sept 
30 september 1 oktober 14 oktober 
4 november 5 november 18 november 
2 (halvdag) december 3 december 16 december 
12 januari 2009 13 januari 2009 27 januari 2009 

 
Grupp- och informationsmöten tisdag 16.30 
Socialnämndens arbetsutskott onsdag 13.30 
Socialnämnd tisdag 13.30 
 
Kumlarummet och Sannahedsrummet bokas efter gruppmöten och 
innan nämnd från kl 13.00. 
 

Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden antar förslag till sammanträdeslista för 2008 med 
föreslagna ändringar: 
 

Grupp- och 
informationsmöten 

Socialnämndens 
arbetsutskott 

Socialnämnd 

15 jan 16 jan 29 jan 
12 feb 13 feb 27 feb 
18 mars 19 mars 1 april 
15 april 16 april (14.30) 28 april 
13 (halvdag) maj 14 maj (14.30) 27 maj 
26 aug 27 aug 9 sept 
30 sept 1 okt 14 okt 
4 nov 5 nov 18 nov 
2 (halvdag) dec 3 dec 16 dec 
12 jan 2009 13 jan 2009 27 jan 2009  
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 92 
 Au §  112 Dnr 169/2007.700 
 Förslag till sammanträdeslista 2008 fortsättning 
Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

____ 
  
  
  
  
Expedieras Kommunledningskontoret 

Växeln 
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 93 
 Au §  113 Dnr 170/2007.730 
 Berndt Anderssons och Sven-Erik Dahlbergs motion gällande en 

trygghetsgaranti för äldre i Kumla kommun 
Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige remitterade den 20 mars 2006, § 34, en motion 

inlämnad av Berndt Andersson (s) och Sven-Erik Dahlberg (s) om en 
trygghetsgaranti för äldre i Kumla kommun. 
 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att socialnämnden får i 
uppdrag att utarbeta en trygghetsgaranti som omfattar omvårdnad och 
boende för äldre i Kumla kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2006, § 161, att 
ge socialnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande. 
 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar yttrandet och 
godkänner trygghetsgarantin, samt beslutar föreslå fullmäktige att 
anta yttrandet och godkänna trygghetsgarantin och att motionen 
därmed är besvarad. 
 

Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden antar yttrandet och godkänner trygghetsgarantin, samt 
beslutar föreslå fullmäktige att anta yttrandet och att motionen 
därmed är besvarad. 
 
Nämnden beslutar även om följande tillägg: 
• trygghetsgarantin gäller från den 1 januari 2008, 
• trygghetsgarantin revideras vid behov men senast efter två år, 
• eventuella överklaganden från brukare gällande trygghetsgarantin 

ska redovisas för socialnämnden. 
 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande 
ändringar: 
• eventuella klagomål från brukare gällande trygghetsgarantin ska 

redovisas för socialnämnden. 
• Punkten, ”Vi garanterar att du får en beskrivning av vad som 

ingår i maträtten i samband med din beställning” stryks. 
____ 

  
  
Expedieras Kommunstyrelsen 

Yvonne Nilsson 
Chefer i äldreomsorgen 
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 94 
 Au §  114 Dnr 171/2007.700 
 Införande av kontroll i belastningsregister för vissa 

personalkategorier  
Ärendebeskrivning Sedan en tid tillbaka tillämpar barn- och utbildningsförvaltningen en 

rutin inom förskoleverksamheten där uppgifter inhämtas från 
belastningsregistret av den tjänsteman som nyanställer personal. 
Tillämpningen är styrd av skollagen. Inom socialnämndens område 
finns inte kravet på kontroll uttryckt på samma sätt. Inom 
socialnämndens ansvarsområde utförs ingen regelmässig kontroll. 
 
Det är av största vikt att de personer som är föremål för 
socialtjänstens insatser kan känna en trygghet när de möter vår 
personal. I synnerhet gäller detta personer som är i starkt och frekvent 
behov av insatser av socialtjänsten. Därför är det rimligt att 
socialnämnden i Kumla beslutar om att kontroll genomförs av 
nyanställda till vissa utsatta grupper. Urvalet av grupper regleras även 
av lag om belastningsregister (1998:520) samt i förordningen om 
belastningsregister (1999:1134). 
 
All personal kommer inte att omfattas av kontrollen. De grupper som 
kommer att omfattas är personal eller uppdragstagare inom 
socialförvaltningen som kommer i direktkontakt med brukare inom 
följande områden: 
 
-     brukare som har psykiatriska vårdinsatser. 
-     gamla och unga brukare med funktionsnedsättning enligt LSS. 
 
Socialnämnden föreslås anta rutinerna för att hantera uppgifter från 
belastningsregistret. 
 

Arbetsutskottet föreslår 
 

Socialnämnden beslutar att anta rutinerna för att hantera uppgifter 
från belastningsregistret. 
 
Nämnden beslutar även att möjligheten att inkludera fler 
personalgrupper ska utredas. 
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 94 
 Au §  114 Dnr 171/2007.700 
 Införande av kontroll i belastningsregister för vissa 

personalkategorier, fortsättning 
Socialnämnden beslutar Socialnämnden antar rutinerna för att hantera uppgifter från 

belastningsregistret med följande tillägg:  
• Orden ”gamla och unga brukare” stryks. 
• Nämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att undersöka 

möjligheten att inkludera fler personalgrupper, resultatet ska 
presenteras vid sammanträdet den 29 jan 2008. 

____ 
  
  
  
  
Expedieras Yvonne Nilsson 

Björn Byström 
Inger Larsson 
Zitha Ahlin 
Britt Blomqvist 
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 95 
 Au §  115 Dnr 5/2007.700 
 Samråd, Tranan 23, Viagatan 
Ärendebeskrivning Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till byggandet av 

gruppbostäder. Två nya byggnader planeras för så kallat 
halvvägsboende. Inom planområdet finns idag ett bostadshus som 
planeras inrymma personal samt dagverksamhet. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 29 november 2007. 
 

Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden har inga ytterliggare synpunkter utöver de som 
framkommit vid planeringen av halvvägsboendena. 
 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
____ 

  
  
  
  
Expedieras Miljö- och byggnadsnämnden 
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 96 
 Au §  116 Dnr 9/2007.700 
 Informationsärende 
Ärendebeskrivning Utredningssekretare Albin Lindström presenterar socialförvaltningens 

del i Kumla kommuns risk- och sårbarhetsanalys. 
 
Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 21 
november. 
 

Arbetsutskottet föreslår Ärendet lämnas till socialnämnden för beslut. 
 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
____ 
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 97 
 Au §  117 Dnr 2/2007.700 
 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. 

 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. 

 
Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

____ 
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 98 
 Au §  118 Dnr 3/2007.700 
 Verkställda delegationsbeslut 
Ärendebeskrivning Anmäles delegerade beslut 915-929 fattade av LSS-handläggarna 

under perioden 26 september – 30 oktober 2007. Beslut 930-1048 
fattade av biståndshandläggarna under perioden 1 oktober – 30 
oktober 2007. 
 
Socialnämnden föreslås lägga verkställda delegationsbeslut till 
handlingarna. 
 

Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden beslutar att lägga verkställda delegationsbeslut till 
handlingarna. 
 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
____ 
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 Sn § 99 
 Au §  119 Dnr 4/2007.700 
 Meddelanden 
Ärendebeskrivning 
 
 
Personärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt 

Inkomna meddelanden: 
 
Överklagan 2007-10-30 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § 
SoL. 
 
Överklagan 2007-11-09 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § 
SoL. 
 
Dom 2007-10-31 Mål nr 2225-07 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom 2007-10-31 Mål nr 2556-07 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom 2007-10-31 Mål nr 2489-07 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Granskning av barnavårdsärende 
Länsstyrelsen riktar kritik mot nämnden för den bristande förmågan 
att fullt ut tillgodose behovet av stöd och omvårdnad i ett ärende. 
 
Socialnämnden anmodas lämna redogörelse med anledning av 
klagomål. 
 
Tillsyn av underhållsbehandling för opiatmissbrukare. 
 
Uppföljning av tillsynsärende 
Kommunernas insatser för personer med demenssjukdomar. 
 
Kommunfullmäktige har antagit Strategi för e-tjänster i kumla 
kommun 
 
Kommunfullmäktige uppmanar kommunens nämnder att skyndsamt 
besvara motioner och medborgarförslag. 
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Socialnämnden  2007-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott  2007-11-07 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 Sn § 99 
 Au §  119 Dnr 4/2007.700 
 Meddelanden fortsättning 
 Kommunstyrelsen har godkänt redovisningen av barnbokslut för 

Kumla kommun 2006. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat om en förändrad organisation för 
kommunens fastighetsförvaltning. 
 

Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden beslutar lägga meddelandena till handlingarna. 
 

Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
____ 

 
 


