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Socialnämnden 2008-12-16 § 82   Dnr SN 2008/237 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 143  

Familjeteamet i Sydnärke 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna i Sydnärke skapade 1 januari 2006 ett gemensamt resursprojekt för 
insatser till barn/ungdomar samt deras familjer. Anledningen till skapandet av 
familjeteamet var att det ofta saknades realistiska alternativ för öppenvårdsarbetet med 
barn/unga och deras familjer. Det finns en samstämmighet hos alla inblandade 
kommuner om att familjeteamet är en nödvändig del i det ordinarie arbetet med 
barn/ungdomar och deras familjer. 
 
Inblandade kommuners förslag är att i avvaktan på resultatet från utvärderingen 
förlänga projektet till och med 31 december 2009. Vid ett positivt utfall av 
utvärderingen permanentas verksamheten med hänsyn taget till eventuella förslag till 
förändringar.  
 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förslaget till familjeteamets 
fortsatta verksamhet. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden godkänner förslaget till familjeteamets fortsatta verksamhet under 
förutsättning att Hallsberg, Askersund och Laxå fattar likvärdiga beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till familjeteamets fortsatta verksamhet under 
förutsättning att Hallsberg, Askersund och Laxå fattar likvärdiga beslut. 
 
 
 

_____ 

Expediering 

Familjeteamet 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 83   Dnr SN 2008/8 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 144  

Förslag till målstyrningsdokument för socialnämnden 2009 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till målstyrningsdokument för 
socialnämnden 2008. Materialet innehåller produktionsmål samt förslag på 
förändringar av enstaka effektmål. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden antar målstyrningsdokumentet med de ändringar som med diskuterades 
vid arbetsutskottets sammanträde. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar målstyrningsdokumentet med de ändringar som med diskuterades 
vid arbetsutskottets sammanträde. 
 

_____ 

Expediering 

Enhetschefer SOC 
Ledningsgruppen SOC 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 84  Dnr SN 2008/254 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 145  

Socialförvaltningens förslag till internbudget 2009 

Ärendebeskrivning 

Förslag till internbudget 2009 finns från socialchef Yvonne Nilsson och 
förvaltningsekonom Catarina Carlsson. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet hänskjuts till nämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Den miljon som socialnämnden fått med sig från budgetberedningen riktas mot 
individ- och familjeomsorgen. Personalförstärkningar inom IFO får finansieras genom 
omfördelning inom given ram. 
 

_____ 

Expediering 

Catarina Carlsson 
Yvonne Nilsson 
Ekonomiavdelningen 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 85   Dnr SN 2008/255 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 146  

Omdisponering av budget och löner 2008 

Ärendebeskrivning 

Omdisponering av budget samt löner för 2008 finns framtagen av förvaltningsekonom 
Catarina Carlsson. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden antar omdisponering av budget samt löner för 2008. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar omdisponering av budget samt löner för 2008. 
 

_____ 

Expediering 

Catarina Carlsson 
Ekonomiavdelningen 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 86   Dnr SN 2008/9 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 147  

Förslag till ny attestförteckning för 2009 

Ärendebeskrivning 

Förslag till ny attestförteckning för år 2009 är framtagen för socialnämndens 
verksamhetsområde enligt en skrivelse från förvaltningsekonom Catarina Carlsson. 
 
Attestförteckningen föreslås gälla från den 1 januari 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden antar attestförteckningen för år 2009. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar attestförteckningen för år 2009. 
 

_____ 

Expediering 

Catarina Carlsson 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 87   Dnr SN 2008/238 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 148  

Intern kontrollplan för socialnämnden 2009 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive 
nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka 
områden och rutiner som ska omfattas av granskning under en viss period. 
 
Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och 
risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel 
får allvarliga konsekvenser ska prioriteras. 

Arbetsutskottets förslag 

Intern kontrollplanen för socialnämnden 2009 antas. 
 
Socialförvaltningen föreslås även få i uppdrag att förbättra rapporteringen till 
socialnämnden av klagomål angående trygghetsgarantin för särskilt och ordinärt 
boende. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar intern kontrollplanen för 2009. 
 
Socialförvaltningen föreslås även få i uppdrag att förbättra rapporteringen till 
socialnämnden av klagomål angående trygghetsgarantin för särskilt och ordinärt 
boende. 
 

_____ 

Expediering 

Yvonne Nilsson 
Catarina Carlsson 
Albin Lindström 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 88 Dnr SN 2008/239 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 149  

Utdelning ur socialförvaltningens fonder 2008 

Ärendebeskrivning 

Samfond för utdelning till behövande inom Kumladelen av Kumla kommun 2008 
Disponibel avkastning för utdelning 2008, 8 606 kr, ska användas till behövande inom 
Kumladelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 8 595 kr. 
 
Samfond för utdelning till behövande inom Ekebydelen av Kumla kommun 2008 
Disponibel avkastning för utdelning 2008, 1 948 kr, ska användas till behövande inom 
Ekebydelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 1 900 kr. 
 
Samfond för utdelning till behövande inom Hardemodelen av Kumla kommun 
2008 
Disponibel avkastning för utdelning 2008, 5 016 kr, ska användas till behövande inom 
Hardemodelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 3 000 kr. 
 
Esters minnesfond år 2008 
Disponibel avkastning för utdelning 2008, 522 kr. Utdelning beviljad med 500 kr. 
 
Fonden Stig Johanssons minne 
Disponibel avkastning skall årligen fördelas mellan invalidiserade i Kumla kommun 
bosatta personer med beaktande av deras ekonomiska förhållanden och särskilda 
behov. Disponibla medel för utdelning 2008 är 10 244 kr. Utdelning beviljad med 10 
200 kr. 
 
Aina och Paul Johanssons donationsfond år 2008 
Disponibel avkastning för utdelning 2008, 17 165 kr. Utdelning beviljad med 17 000 
kr. 
 
Stiftelsen Ingeborg och Frideborg Eriksson fond för blinda inom Kumla och 
Hardemo församlingar i Kumla kommun år 2008 
Disponibel avkastning skall användas för blinda boende i Kumla och Hardemo 
församlingar i Kumla kommun. Begreppet blind inbegriper även gravt synskadade 
med allvarlig funktionsnedsättning som är jämförbar med blindhet. Disponibla medel 
för utdelning 2008 är 65 202 kr. Utdelning beviljad med 64 000 kr. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden godkänner utdelningen ur socialförvaltningens fonder 2008. 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 88   Dnr SN 2008/239 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 149  

Utdelning ur socialförvaltningens fonder 2008, fortsättning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner utdelningen ur socialförvaltningens fonder 2008. 
____ 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
Yvonne Nilsson 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 89  Dnr SN 2008/240 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 150  

Taxor och avgifter 2009 

Ärendebeskrivning 

Förändringar i taxor och avgifter för 2009 finns framtagna. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förändringarna i taxor och avgifter för 2009. 
 
Schablonbeloppet sätts enligt socialstyrelsens kommande anvisningar. 
 

_____ 

Expediering 

Catarina Carlsson 
Lena Östlund 
Ewa Sandin 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 90 Dnr SN 2008/241 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 151  

Tillämpningsföreskrifter 

Ärendebeskrivning 

Tillämpningsföreskrifter för hemtjänst samt för måltider har utarbetats i samarbete 
med övriga Sydnärkekommuner. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar tillämpningsföreskrifterna för hemtjänst samt för måltider.  
 
Normalkostnaden för livsmedel fastställs enligt konsumentverkets beräkningar för 
personer 61 år och äldre. 
 

_____ 

Expediering 

Catarina Carlsson 
Lena Östlund 
Ewa Sandin 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 91 Dnr SN 2008/242 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 152  

Yttrande över motion om volontärverksamhet 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige remitterade den 18 juni 2007, § 92, en motion från Linda Axäng 
(FP), Torbjörn Ahlin (C), Per Holm (KD), Mats Gunnarsson (MP) samt Maria 
Haglund (M) om volontärverksamhet. 
 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att socialnämnden får i uppdrag att inventera 
det frivilligarbete som idag redan finns i kommunen, samt utreda möjligheten att 
uppmuntra fler människor i olika åldrar till volontärverksamhet och att organisera detta 
i en form som både tillvaratar brukarnas intressen och volontärernas engagemang. 
 
Fullmäktige beslutade den 21 augusti 2007, § 241 att socialnämnden får i uppdrag att 
lämna förslag till yttrande. 
 
Utredningssekreterare Albin Lindström skriver i ett förslag till yttrande att Kumla 
kommun har ett utvecklat socialt frivilligarbete och ett gott samarbete mellan 
kommunen och frivilligorganisationerna med Väntjänsten i spetsen. 
 
Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden avslår motionen, samt föreslår 
fullmäktige att tillika avslå motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämnden 

Förslag 

Lennart Eriksson (S) föreslår att socialnämnden avslår motionen, samt att fullmäktige 
tillika avslår motionen. 

Yrkanden 

Gruppledare Linda Axäng (FP) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Lennart Eriksson (S) konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot 
varandra. 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 91 Dnr SN 2008/242 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 152  

Yttrande över motion om volontärverksamhet, fortsättning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avslår motionen, samt föreslår fullmäktige att tillika avslå motionen. 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Linda Axäng (FP), Raymonda Kourie (KD), Claes Risberg 
(M) och Carina Riberg (MP), till förmån för Linda Axängs förslag. 
 
_____ 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 92 Dnr SN 2008/243 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 153  

Tillsyn över social omsorg (TÖS) 

Ärendebeskrivning 

Enligt SOSFS:10 2 § SoL och SOSFS: 11 24 a § LSS ska nämnden som behandlar 
socialfrågor se till att det finns rutiner för handläggning av anmälningar av allvarliga 
missförhållanden. 
 
Idag har den medicinskt ansvarige sjuksköterskan (MAS) hand om alla avvikelser enl 
HSL och SoL. Avikelser enligt HSL leder till Lex-Maria anmälningar och berör endast 
sjukvården. 
 
För att särskilja lagrummen föreslås nu att en tjänsteman i chefställning får 
tilläggsuppdraget med tillsyn över social omsorgsfrågor (TÖS). I uppdraget ingår att ta 
fram rutiner för handläggning, information, tillsyn, utredning och dokumentation av 
anmälningar som rör missförhållanden inom det sociala verksamhetsområdet. 
 
Uppdraget gäller från den 1 januari 2009 och tillsvidare. Carina Grönkvist tillträder då 
ett nytt chefsuppdrag och föreslås tillträda som ansvarig för LEX Sarah anmälningar 
och handläggning av avvikelser enligt gällande lagstiftning. 
 
Socialnämnden föreslås utse Carina Grönkvist som ansvarig för tillsyn över social 
omsorgsfrågor (TÖS). 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden utser Carina Grönkvist som ansvarig för tillsyn över social 
omsorgsfrågor (TÖS). 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser Carina Grönkvist som ansvarig för tillsyn över social 
omsorgsfrågor (TÖS). 
 

_____ 

Expediering 

Carina Grönkvist 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 93 Dnr SN 2008/2 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 154  

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. 
 
3. Övrigt 
Utredningssekreterare Albin Lindström redovisar resultatet från den senaste 
vårdtyngdsmätningen (v. 46) samt de nationella brukarundersökningarna inom 
hemtjänst och särskilt boende. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
 

_____ 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 94 Dnr SN 2008/3 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 155  

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 1 oktober – 31 oktober fattade LSS-handläggarna beslut 1059-1073. 
Biståndshandläggarna fattade beslut 1074-1215 under samma period. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna. 
 

_____ 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 95 Dnr SN 2008/4 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 156  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Inkomna meddelanden: 
 
Personärenden 
Överklagan 2008-11-06 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL 
 
Överklagan 2008-11-12 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL 
 
Överklagan 2008-11-20 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL 
 
Dom, 2008-11-06, Mål nr 2364-08 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagan 
 
Dom, 2008-11-13, Mål nr 2402-08 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagan 
 
Dom, 2008-11-20, Mål nr 2357-08 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagan 
 
Cirkulär 
Cirkulär från SKL 08:79 Ersättningar för kontaktfamilj och kontaktperson enligt SoL 
för år 2009 
 
Cirkulär från SKL 08:80 Ersättningar för kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj 
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2009 
 
Cirkulär från SKL 08:81 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2009 
 
Rättelse gällande cirkulär 08:81 från Sveriges Kommuner och Landsting 
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Socialnämnden 2008-12-16 § 95 Dnr SN 2008/4 

Socialnämndens arbetsutskott 2008-12-03 § 156  

Meddelanden, fortsättning 

Ärendebeskrivning 

Inkomna meddelanden: 
 
Övrigt 
Politisk lärling - socialnämnden 
Andreas Brorson (S) har börjat som politisk lärling i socialnämnden. 
 
Meddelande angående gemensam alkoholhandläggning i Sydnärke 
 
Skrivelse från sociala rådet angående klädtvätt för personer på korttidsplats 
 
Inbjudan till socialnämnden om möjligheten till dialogträffar med länsstyrelsen. 
 
Slutrapport från regionförbundet av "Projekt Anhörigstöd i T-län" 
 
Inkommande beslut från kommunfullmäktige om budget 2009 och flerårsplan 2010-
2011 
 
Inkommande medborgarförslag om framtida äldreboende 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 


