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Socialnämnden 2009-02-23 § 13   Dnr SN 2009/50 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-02-11 § 21  

Redovisning av åtgärder enligt handikappolitiska planen under 
2008 

Ärendebeskrivning 

Åtgärder under 2008 enligt Kumla kommuns handikappolitiska plan presenteras för 
socialnämnden. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta redovisningen av den handikappolitiska planen för 
2008 med tillägget att utvärderingen av den avlastning som kommunen ger ska 
genomföras och presenteras för nämnden under 2009. 
 
 

_____ 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2009-02-23 § 14   Dnr SN 2009/52 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-02-11 § 22  

Boendeutredningen - delrapport LSS 

Ärendebeskrivning 

Behovet av att inventera boendesituationen inom socialförvaltningen i Kumla kommun 
har på senare tid ökat. Socialnämnden beslutade därför vid sitt sammanträde den 28 
april 2008 att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda nuvarande och framtida 
behov av olika boenden inom socialförvaltningens verksamheter. 
 
Resultatet av utredningen visar att det finns ett kommande behov av olika 
boendeformer. Dels traditionella gruppbostäder inriktade mot brukare med 
utvecklingsstörning/Asperger syndrom och olika autismspektra. Dels egna lägenheter 
enligt en "trapphusmodell" för de ungdomar som vill leva ett självständigt och normalt 
liv i vanliga lägenheter men med stöd i vardagen och möjlighet att uppsöka 
gemensamhetslokal där det finns personal. Även möjligheten till parboende bör 
utvecklas. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden avvaktar med att besluta i ärendet tills den fullständiga 
boendeutredningen har presenterats för nämnden. 
 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avvaktar med att besluta i ärendet tills den fullständiga 
boendeutredningen har presenterats för nämnden. 
 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 

_____ 
 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
 

4 

 
Socialnämnden 2009-02-23 § 15   Dnr SN 2009/49 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-02-11 § 23  

Samråd - Detaljplan för Ryttartorpet 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen för Ryttartorpet är att ca 37 stycken nya småhustomter 
tillskapas i området varav ca 31 tomter öster om Täbyvägen och 6 väster om vägen. 
Eventuellt kan området utvidgas åt väster och omfatta ytterligare delar av Matildelund. 
I södra delen av området sparas naturmark för lek, rekreation m m. 
 
Eventuella synpunkter ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 2 
mars 2009. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lämnar synpunkter om att hänsyn bör tas till en god tillgänglighet för 
personer med olika former av funktionsnedsättningar i enlighet med Kumla kommuns 
Plan, bygg- och bostadsprogram 2009-2011. Vid byggandet av nya bostadsområden är 
det viktigt att planera boende där olika generationer kan bo och mötas. Även den yttre 
miljön, i form av bland annat parkeringsplatser, bör anpassas för personer med 
funktionsnedsättningar.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar synpunkter om att hänsyn bör tas till en god tillgänglighet för 
personer med olika former av funktionsnedsättningar i enlighet med Kumla kommuns 
Plan, bygg- och bostadsprogram 2009-2011. Vid byggandet av nya bostadsområden är 
det viktigt att planera boende där olika generationer kan bo och mötas. Även den yttre 
miljön, i form av bland annat parkeringsplatser, bör anpassas för personer med 
funktionsnedsättningar. 
 
Precis som det påpekas i detaljplanen är det viktigt att mjuka linjen förlängs i området. 
 
 

_____ 

Expediering 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Socialnämnden 2009-02-23 § 16   Dnr SN 2009/51 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-02-11 § 24  

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Efter samråd med kommunens arkivarie och utifrån rådande lagstiftning föreslår 
Eleonora Bengtsson (MAS) och Margit Gehrke Flyckt (MAR) att socialnämnden 
beslutar om förändringar i ”Dokumenthanteringsplan för socialnämnden i Kumla 
kommun” rörande bevarande och gallring av hälso- och sjukvårdsjournal. 
 
En journalhandling ska bevaras för alltid men vissa dokument som till exempel 
signeringslistor ska gallras efter 10 år. Tidigare har endast journaler på patienter med 
födelsedatum 5, 15 och 25 bevarats för alltid. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden antar förändringarna i dokumenthanteringsplanen för socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förändringarna i dokumenthanteringsplanen för socialnämnden. 
 
 

_____ 

Expediering 

Eleonora Bengtsson 
Margit Gehrke Flyckt 

 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
 

6 

 
Socialnämnden 2009-02-23 § 17 Dnr SN 2009/7 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-02-11 § 25  

Förändring i ordinarie attestförteckning 2009 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att Ulf Trolin 16 februari börjar sin tjänst som enhetschef för 
individ- och familjeomsorgen behöver en förändring ske i Socialnämndens 
attestförteckning. 
 
Enhetschef Ulf Trolin föreslås från och med 1 mars som ordinarie beslutsattestant 
inom Individ och familjeomsorgens ansvarsområde 602XXX med tillhörande 
verksamheter, se bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden antar förändringen i attestförteckningen. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förändringen i attestförteckningen. 
 
 

_____ 

Expediering 

Ulf Trolin 
Lena Östlund 
Ekonomikontoret 
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Socialnämnden 2009-02-23 § 18 Dnr SN 2009/1 

Informationsärende 

Ärendebeskrivning 

Bo Sundström redovisar resultatet av den genomlysning av individ- och 
familjeomsorgen som genomfördes under hösten. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna med tillägg om att resultatet av 
genomlysningen bör beaktas i budgetarbetet. 
 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-02-23 § 19 Dnr SN 2009/2 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-02-11 § 26  

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 
Utredningssekreterare Albin Lindström presenterar januari månads vårdtyngdsmätning 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-02-23 § 20 Dnr SN 2009/3 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-02-11 § 27  

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 1 januari till 31 januari 2009 fattade LSS-handläggarna delegerade 
beslut 1-13. Biståndshandläggarna fattade beslut 138 252 under samma period 14-126. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-02-23 § 21   Dnr SN 2009/4 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-02-11 § 28  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Inkomna meddelanden: 
 
Personärenden 
Överklagan 2009-01-14 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL. 
 
Överklagan 2009-01-28 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL. 
 
Överklagan 2009-02-04 gällande ekonomiskt bistånd, jml 4 kap 1 § SoL. 
 
Dom 2009-01-13 Mål nr 3086-08 
Beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM 
Länsrätten bifaller socialnämndens ansökan 
 
Dom 2009-01-15 Mål nr 2722-08 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom 2009-01-15 Mål nr 2794-08 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom 2009-01-16 Mål nr 2494-08 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten upphäver socialnämndens beslut och visar målet åter till socialnämnden för 
erforderlig handläggning. 
 
Dom 2009-01-16 Mål nr 1432-08 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom 2009-02-06 Mål nr 2649-08 E 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom 2009-02-09 Mål nr 3043-08 
Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
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Socialnämnden 2009-02-23 § 21   Dnr SN 2009/4 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-02-11 § 28  

Meddelanden fortsättning 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om förlängd utredningstid 
 
Ansökan om förlängd utredningstid 
 
Ansökan om förlängd utredningstid 
 
Övrigt 
Budget- och arvodesfrågor för kommunrevisionen 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 
 

_____ 
 


