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§4

Socialnämndens arbetsutskott

2009-01-14

§4

Dnr SN 2008/6

Ej verkställda beslut
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet har införts i socialtjänstlagen 16 kap 6 § f h.
Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § socialtjänstlagen.
Rapportering ska ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Till länsstyrelsen och kommunens revisorer ska socialnämnden rapportera alla ej
verkställda beslut med tidpunkt för beslutet, vilken typ av beslut det gäller samt skälet
för dröjsmålet. Personen det gäller ska vara identifierbar. Till kommunfullmäktige
lämnas en statistikrapport.
Genom ett tillägg i LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - införs
en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Länsstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008.
Vid detta rapporteringstillfälle, den 31 december 2008 finns tio ej verkställda beslut att
rapportera. Sex av dessa återfinns inom LSS och resterande fyra inom IFO.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda beslut.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda beslut.
_____
Expediering

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Länsstyrelsen

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§5

Socialnämndens arbetsutskott

2009-01-14

§5

Dnr SN 2009/17

Hedersrelaterat våld - metodhandbok för socialtjänsten
Ärendebeskrivning

Socialsekreterare Viktoria Ardeman och Catarina Gustafsson har utarbetat en
metodhandbok för socialtjänsten. Handboken är en bilaga till Kumla kommuns
policydokument för insatser mot hedersrelaterat våld.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämnden föreslås anta metodhandboken för socialtjänsten efter att stycket om
användandet av tolk utvecklas med de punkter som diskuterades vid arbetsutskottets
sammanträde.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar metodhandboken för socialtjänsten efter att ändringar gjorts
enligt de synpunkter som framkommit från socialnämnden.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§6

Socialnämndens arbetsutskott

2009-01-14

§6

Dnr SN 2009/18

Medborgarförslag om framtida äldreboende
Ärendebeskrivning

I medborgarförslaget föreslår Kjell Hellberg:
1. En övergripande diskussion kommer till stånd mellan politiker i kommunen,
äldreomsorgs/sjukvårdspersonal samt även personer från pensionärsleden och de med
funktionshinder.
2. Denna övergripande diskussion sker gemensamt i ett mycket tidigt inledningsskede
under planeringsstadiet av ett nytt äldreboende i Kumla kommun.
Socialnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 november 2008, § 384,
fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande.
Utredningssekreterare Albin Lindström skriver i yttrandet att antalet boendeplatser i
särskilt boende är bra anpassat till det behov som finns i kommunen. Under de
kommande åren kommer inte heller gruppen 75 år och äldre att öka i antal.
Idag finns fungerande kanaler för de grupper som nämns i medborgarförslaget för att
kunna påverka. Samverkan med facken, sociala rådet och brukarråden är exempel på
detta.
Socialnämnden föreslås godkänna yttrandet samt föreslå kommunfullmäktige att anta
yttrandet. Medborgarförslaget får därmed anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämnden godkänner yttrandet samt föreslår kommunfullmäktige att anta
yttrandet. Medborgarförslaget får därmed anses bifallet.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner yttrandet samt föreslår kommunfullmäktige att anta
yttrandet. Medborgarförslaget får därmed anses bifallet.
_____
Expediering

Kommunstyrelsen

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§7

Socialnämndens arbetsutskott

2009-01-14

§7

Dnr SN 2008/235

Svar på revisionsrapport - granskning av måltidsverksamheten
Ärendebeskrivning

Deloitte har på uppdrag av kommunens revisorer granskat måltidsverksamheten. Med
anledning av detta önskar revisorerna svar på ett antal synpunkter som redovisas i
skrivelse daterad 2008-11-03.
Kommundirektör Annika Hallberg har skrivit ett gemensamt svar för
kommunledningskontoret, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Socialnämnden föreslås godkänna svaret.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämnden godkänner svaret.
Vidare önskar nämnden kontinuerliga rapporter från arbetsgruppen angående arbetet
med samtliga brister och synpunkter som redovisas i revisionsrapporten.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner svaret.
Vidare önskar nämnden kontinuerliga rapporter från arbetsgruppen angående arbetet
med samtliga brister och synpunkter som redovisas i revisionsrapporten.
_____
Expediering

Kommunstyrelsen

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§8

Socialnämndens arbetsutskott

2009-01-14

§8

Dnr SN 2009/27

Förslag till Plan-, bygg- och bostadsprogram 2009-2011 för
Kumla kommun
Ärendebeskrivning

Kumla kommun upprättar årligen ett treårigt Plan-, bygg och bostadsprogram. För att
få ett så realistiskt program som möjligt har kommunstyrelsens arbetsutskott den 2
december 2008 beslutat översända förslaget för yttrande till berörda. Gör gärna en
bedömning för er framtida nybyggnads- och ombyggnadsverksamhet avseende
bostäder.
Yttranden bör vara stadsarkitektavdelningen tillhanda senast den 2 februari 2009.
Arbetsutskottets förslag

Ärendet hänskjuts till socialnämnden för beslut. Förvaltningen tar fram ett förslag till
en uppdaterad text.
Socialnämnden
Yrkande

Raymonda Kourie (KD) föreslår att stycket om äldre utökas med en skrivning om ett
nytt äldreboende och att planeringen för detta bör starta under perioden.
Propositionsordning

Gunnel Kask (S) konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till uppdaterad skrivning.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP), Clas Risberg (M), Anette
Friman (C), Raymonda Kourie (KD) och Carina Riberg (MP) till förmån för
Raymonda Kouries förslag.
_____
Expediering

Stadsarkitektavdelningen

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr SN 2009/34

Samverkansavtal om Barnahus i Örebro län
Ärendebeskrivning

Kumla kommun har mottagit det slutliga avtalsförslaget om Barnahus i Örebro län
efter att justeringar och tillägg gjorts utifrån de synpunkter som kommit in.
Barnahus är en verksamhet som utifrån ett barnperspektiv samverkar i en gemensam
lokal vid misstanke om brott mot barn. Samverkan sker mellan åklagare, polis,
socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatrin. För samordning av arbetet
svarar två samordnare som är anställda på Barnahuset. uppskattningsvis är ca 200
ärenden aktuella under ett år.
Kumlas kostnad för 2009 är 94 320 kr.
Socialnämnden föreslås godkänna samverkansavtalet om Barnahus i Örebro län.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner samverkansavtalet om Barnahus i Örebro län.
_____
Expediering

Kommunledningskansliet Örebro

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Socialnämndens arbetsutskott

2009-01-14

§9

Dnr SN 2008/2

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. Vårdtyngdsmätning december
Utredningssekreterare Albin Lindström redogör för resultatet av december månads
vårdtyngdsmätning.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Socialnämndens arbetsutskott

2009-01-14

§ 10

Dnr SN 2008/3

Verkställda delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Under perioden 1 november – 31 december fattade LSS-handläggarna beslut 12161244. Biståndshandläggarna fattade beslut 1245-1434 under samma period.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Socialnämndens arbetsutskott

2009-01-14

§ 11

Dnr SN 2008/4

Meddelanden
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden:
Personärenden
Överklagan 2008-11-14 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL
Överklagan 2008-12-17 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL
Dom, 2008-12-17, Mål nr 2571-08
Bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Länsrätten avslår överklagandet
Övervägande om ansökan om utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c § SoL
Övrigt:
Beslut från Lekebergs kommun om att inte längre delta i Sydnärkekommunernas
projekt "Familjeteamet"
Meddelande från CSN angående betalningsmottagare för underårigas studiehjälp
Arbetsutskottets förslag

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

