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Socialnämnden 2008-11-18 § 75   Dnr SN 2008/217 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 131  

Socialnämndens sammanträdestider 2009 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Albin Lindström presenterar ett förslag till socialnämndens 
sammanträdestider 2009. Tiderna avser gruppmöte, arbetsutskott och nämndens 
sammanträden. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden godkänner sammanträdeslistan för 2009 med angivna ändringar. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner sammanträdeslistan för 2009 med angivna ändringar. 
 

_____ 

Expediering 

Växeln 
Kommunledningskontoret 
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Socialnämnden 2008-11-18 § 77   Dnr SN 2008/19 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 132  

Vårdtyngdsmätning 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Albin Lindström presenterar vårdtyngdsmätningen inom 
ordinärt och särskilt boende för oktober (vecka 41). 
 
Socialnämnden föreslås lägga vårdtyngdsmätningarna till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger vårdtyngdsmätningarna till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger vårdtyngdsmätningarna till handlingarna. 
 

_____ 
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Socialnämnden 2008-11-18 § 76   Dnr SN 2008/7 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 133  

Samråd - detaljplan för Matildelund mm. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att ett 30-tal nya småhustomter tillskapas norr och nordväst om 
förskolan i Matildelund. Inom området finns 9 småhus varav ett ägs och hyrs ut av 
kommunen. Inom och runt området sparas naturmark för lek, rekreation m m. Området 
trafikmatas i 3 anslutningar från Hagabygatan och Husargatan. Gång- och cykelvägar 
ansluts mot befintliga och planerade stråk vid Matildelunds förskola, länsvägen m m. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 2 september 2008 att detaljplan upprättas och 
skickas på samråd till berörda enligt Plan- och bygglagen 5 kap 21 §. Detaljplanen 
hanteras med normalt planförfarande.  
 
Synpunkterna ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 21 november 
2008. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lämnar synpunkter om att hänsyn bör tas till en god tillgänglighet för 
personer med olika former av funktionsnedsättningar vid byggandet av 
bostadsområdet. I övrigt förespråkas en förlängning av mjuka linjen enligt vad som 
framgår i samrådet. Nämnden anser även att det är angeläget att den sista utfarten mot 
Örebro färdigställs.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar synpunkter om att hänsyn bör tas till en god tillgänglighet för 
personer med olika former av funktionsnedsättningar vid byggandet av 
bostadsområdet. I övrigt förespråkas en förlängning av mjuka linjen enligt vad som 
framgår i samrådet. Nämnden anser även att det är angeläget att den sista utfarten mot 
Örebro färdigställs. 
 

_____ 

Expediering 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Socialnämnden 2008-11-18 § 78   Dnr SN 2008/221 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 134  

Informationsärende 

Ärendebeskrivning 

Analys av resultatet från Äldreguiden 2008Utredningssekreterare Albin Lindström 
redogör för Kumla kommuns resultat i Äldreguiden. resultatet baseras på social-
styrelsens öppna jämförelser för 2008 och ger möjlighet till jämförelser mellan 
boenden inom kommunen, länet och nationellt. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

_____ 
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Socialnämnden 2008-11-18 § 79   Dnr SN 2008/2 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 135  

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 socialförvalt-
ningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
 

_____ 
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Socialnämnden 2008-11-18 § 80   Dnr SN 2008/3 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 136  

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 1 september – 30 september fattade LSS-handläggarna beslut 948-961. 
Biståndshandläggarna fattade beslut 962-1058 under samma period. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna. 
 

_____ 
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Socialnämnden 2008-11-18 § 81   Dnr SN 2008/4 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-11-05 § 137  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Inkomna meddelanden: 
Personärenden 
Överklagan 2008-10-28 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL 
 
Överklagan 2008-10-28 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL 
 
Överklagan 2008-10-30 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL 
 
Dom, 2008-10-22, Mål nr 2839-07 
Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Tillsyn gällande anmälan om oro för barn 
Beslut: Länsstyrelsen riktar kritik mot socialnämnden i Kumla för att inte ha tagit 
ställning till en inkommen anmälan om oro för barn. 
 
Tillsyn med anledning av klagomål gällande brister i kommunikation och samverkan 
med anhöriga 
Beslut: Länsstyrelsen avslutar ärendet utan vidare åtgärd. 
 
Cirkulär 
Cirkulär 08:72 Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel 
 
Övrigt 
Uppföljning av tillsyn gällande kommunala riktlinjer för bedömning av rätt till insatser 
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Beslut: länsstyrelsen avslutar den uppföljande tillsynen. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
_____ 

 


