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Socialnämnden 2009-05-25 § 43   Dnr SN 2009/139 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 71  

Budget 2010, målstyrning 

Ärendebeskrivning 

Förslag på socialnämndens effektmål och problembeskrivning för 2010-2012 har tagits 
fram. 
 
Socialnämnden föreslås godkänna förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget på effektmål för 2010-2012. 
 
Vidare beslutar nämnden följande enligt Linda Axängs förslag: 

1. Inför 2011 års målarbete ska målen formuleras så som nämnden blivit rekommen-
derade av flera parter, så som extern utredare och revision. 

2. Begränsa antalet mål till några få kärnfulla. 
 

_____ 

Expediering 

Chefer SOC 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 44   Dnr SN 2009/6 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 72  

Budget 2010, investeringsbudget 

Ärendebeskrivning 

Förslag på investeringsbudget för socialnämnden 2010 samt tänkbara investeringar 
under 2010-2012 har tagits fram. 
 
Förslaget presenteras vid gruppmötet den 12 maj. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämnden 

Förslag 

Socialnämndens ordförande Gunnel Kask (S) förslår följande prioriteringsordning för 
investeringsbudgeten 2010: 
  2010 2011 2012 
1. IT-utrustning utbyte/nyanskaffning 300 300 300 
1. Vårdsängar mm 500 500 500 
2. Bilar (hyra/låna fordon för transport av 

sängar osv) 
300 600 600 

2. Utbyte av möbler 500 500 500 
3. Inventarier till ny LSS-verksamhet 300 300 300 
 Summa 1 900 tkr 2 200 tkr 2 200 tkr 

 
Gruppledare Linda Axäng (FP) föreslår följande poster, prioritering sker efter 
kommunfullmäktiges fastställande av budget för 2010: 
    
Utbyte och nyanskaffning av IT-utrustning 300 300 300 
Utbyte fordon enligt plan 600 600 600 
Vårdsängar, madrasser, duschvagnar, lyftar 500 500 500 
Möbler 500 500 500 
Förstudie projektering äldreboende 1 000 1000  
Summa 2 900 tkr 2 900 tkr 1 900 tkr 

 
Se bifogade budgetförslag för kommentarer. 

Prioriteringsordning 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 44   Dnr SN 2009/6 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 72  

Budget 2010, investeringsbudget, fortsättning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna socialdemokraternas förslag på investerings-
budget 2010 och flerårsbudget 2011-2012 till kommunstyrelsen. 

 Reservationer 

Mot förslaget reserverar sig Linda Axäng (FP), Raymonda Kourie (KD), 
Göran Andersson (M), Carina Riberg (MP) och Anette Friman (C) till förmån för 
Linda Axängs förslag. 
_____ 

Expediering 

Budgetberedningen 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 45   Dnr  

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 73  

Budget 2010, driftbudget 

Ärendebeskrivning 

Förslag på driftbudget/verksamhetsförändringar för 2010-2012 har tagits fram. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämnden 

Förslag 

Socialnämndens ordförande Gunnel Kask (S) förslår följande prioriteringsordning för 
driftbudgeten 2010: 
  2010 2011 2012 
1. Stimulansmedel/statsbidrag 1 990 2 640 2 640 
1. 1,0 Socialsekreterare barn och ungdom 420 420 420 
1. 2,0 Socialsekreterare försörjningsstöd 840 840 840 
1. Försörjningsstöd 3 500 3 500 3 500 
2. Arbetskläder (ej utökat avtal med 

Berendsen) 
400 400 400 

3. Nattpersonal Götgatan 800 800 800 
3. Stödteam LSS 1 400 1 400 1 400 
3. Gruppbostad 3 500 3 500 3 500 
 Summa 12 850 tkr 13 500 tkr 13 500 tkr 

 
Gruppledare Linda Axäng (FP) föreslår följande driftäskanden som prioriteras efter 
kommunfullmäktiges fastställande av budget för 2010: 
 2010 2011 2012 
Statsbidrag 2 500 2 500 2 500 
Stödteam LSS 1 400 1 400 1 400 
Ny gruppbostad 3 750 3 750 3 750 
Socialsekreterare 3 st 1 260 1 260 1 260 
Extra medel till IFO 
(Resursfördelningsmodell) 

3 500 3 500 3 500 

Summa 12 410 tkr 12 410 tkr 12 410 tkr 
 
Se bifogade budgetförslag för kommentarer. 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 45   Dnr  

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 73  

Budget 2010, driftbudget, fortsättning 

Propotionsordning 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna socialdemokraternas förslag på driftbudget 2010 
och flerårsbudget 2011-2012 till kommunstyrelsen. 

 Reservationer 

Mot förslaget reserverar sig Linda Axäng (FP), Raymonda Kourie (kd), Göran 
Andersson (M), Carina Riberg (MP) och Anette Friman (C) till förmån för Linda 
Axängs förslag. 
_____ 

Expediering 

Budgetberedningen 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 46   Dnr SN 2009/76 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 74  

Budgetanpassning 2009 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av en minskad budgetram för socialnämnden med 9,8 miljoner kronor 
under 2010 samt ett medföljande budgetunderskott från 2008, efterfrågar 
socialnämnden ytterligare förslag till budgetanpassningar. 
 
Förvaltningen presenterar nu konsekvensbeskrivningar på de tidigare förslagen. 

Arbetsutskottets förslag  

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 
 
Socialnämnden vill även att socialförvaltningen presenterar följande uppgifter vid 
sammanträdet den 25 maj. 
 
- En kostnadskalkyl för parkering och ventilation vid Klockargården. 
 
- Hur kostnaden för en årsarbetare beräknas. 

Förslag 

Socialnämndens ordförande Gunnel Kask förslår följande förslag till budgetanpassning 
2010: 
 
Förslag Tjänster Tkr 
Mattjänsten AME -1,0 350 
Renen -1,0 200 
Smedstorp -2,0 700 
Gruppledare -0,5 200 
Daglig verksamhet -1,0 350 
Utökning av moblia teamet kvarstår enligt tidigare 
beslut/minskning av placeringar 

 (400) (Beslut 
fattas i juni) 

Hemtjänsten -1,0 350 
Städ Kungsgården  250 
Redan taget  7 000 
Summa  9 800 tkr 

Utöver detta föreslås en förändring/minskning av samordnarorganisationen i 
Äldreomsorgen pga tillsättandet av en äldreomsorgschef och en centralisering av 
vikarietillsättningen. Det bör tydliggöras vilka arbetsuppgifter som ligger på respektive 
tjänst inom LSS, psykiatri och IFO. 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 46   Dnr SN 2009/76 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 74  

Budgetanpassning 2009, fortsättning 
Se bifogat förslag för ytterliggare kommentarer. 
 
Gruppledare Linda Axäng föreslår följande förslag till budgetanpassning 2010: 

- att godkänna tjänstemännens förslag angående reduceringar gällande mattjänst samt 
LSS och psykiatrin, förutom reduceringen avseende det mobila stödteamet. 
 
Utöver detta föreslår även oppositionen följande; 

- att uppdra åt individ- och familjeomsorgen att fortsätta arbetet med genomlysningen 
av försörjningsstöd och placeringar och återkomma med en rapportering till nämnden. 
- att hålla i beslutet om ”anställnings och vikarie stopp”, kontinuerligt ompröva 
bemanningen i samband med vakanser. 

- att varje kostnad bör prövas enligt farmorsprincipen med den närmast överordnade 
chefen. Kommunnyttan skall beaktas. 

- att de medel som finns från regering, socialstyrelse, länsstyrelse osv för att utveckla 
socialnämndens verksamhet skall redovisas till nämnd och därefter sökas. T.ex. 
stimulansmedel för LOV, socialstyrelsen fördelar 208 miljoner. Utvecklingsmedel inom 
alkohol och drog området, I Örebro län finns 2,3 miljoner att söka från länsstyrelsen, 
osv. 

- att utveckla samarbetet med närliggande kommuner ytterligare och inom fler områden.  

- att när ”boende/lokalutredningen” presenteras analysera den noggrant samt analysera 
eventuell samlokalisering av våra verksamheter. T.ex. Delta, Athena osv. I samverkan 
med övriga nämnder i kommunen samt externa aktörer se om det finns möjlighet till 
lokaloptimering och ett effektivare lokalutnyttjande. 

- att arbeta än mer med personallogistik för att för att nå ökad effektivitet och mer 
optimalt resursnyttjande i arbetsflöden och kärnprocesser. Detta kommer inte att 
innebära en besparing men förhoppningsvis minskar det stressen och arbetsbelastningen 
hos våra anställda i denna besparingsprocess. Den allmänna bilden är ofta att 
omorganisationer och sparbeting inte ger den verksamhet och den kostnadsminskning 
som är önskad. Om vi nu med gemensamma krafttag vidareutvecklar de tjänster som 
ska finnas och utvecklar bra arbetsprocesser som flyter på och att personalens tid 
används rätt kan vi nå mindre stress och bättre utnyttjande av personalens tid.  

- att titta på de koncept och hjälpmedel som finns nu när verksamhetens tjänster ska 
vässas. Ett hjälpmedel är t.ex., Lean Logistics som kan användas som ett kreativt sätt 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 46   Dnr SN 2009/76 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 74  

Budgetanpassning 2009, fortsättning 

att hitta rätt i ständiga förändringsvindar och som ett alternativ till osthyvelbesparingar 
när resurser måste nyttjas mer optimalt. 

- att redovisa vilka överanställningar/ vakanser som finns inom socialnämndens 
verksamhetsområde. 

- att vad gäller b la mattjänsten se till kommunens ekonomi som helhet. Att i stället för 
kostnader för ombyggnation och komplettering av kök samt inköp av kylbil titta på 
alternativ som t.ex. Samhall kan erbjuda. Även titta på detta ur ett brukarperspektiv. 
Kostnaden per portion för brukaren skulle avsevärt minska. Brukarens utbud av 
maträtter att välja mellan skulle öka. 

- att se över ”våra” sociala kontrakt, kan vi samarbeta med andra kommuner och 
organisationer. 

- att utöka det mobila teamets uppdrag till att även omfatta personer med 
dubbeldiagnos och missbruk. 

- att kontinuerligt och nogsamt följa samt även fortsatt fatta nödvändiga beslut för 
budget i balans. 

Propotionsordning 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna socialdemokraternas förslag på 
budgetanpassningar till kommunstyrelsen.  
 
Beslutet angående förändring av mobila teamet och minskningen av budgeten för 
placeringar tas på arbetsutskottet den 22 juni. 
 
Socialnämnden antar även Linda Axängs förslag till skrivelse om att utöka det mobila 
teamets uppdrag till att även omfatta personer med dubbeldiagnos och missbruk. 

 Reservationer 

Mot förslaget reserverar sig Linda Axäng (FP), Raymonda Kourie (KD), Göran 
Andersson (M), Carina Riberg (MP) och Anette Friman (C) till förmån för Linda 
Axängs förslag. 
_____ 
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Expediering 

Budgetberedningen 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 47   Dnr SN 2009/140 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 75  

Delegationer under sommaren 2009 

Ärendebeskrivning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Eleonora Bengtsson, har delegation att göra 
anmälningar enligt Lex Maria. Under ordinarie MAS semester, vecka 28-32, föreslås 
att Immi Eklind får delegation att anmäla enligt Lex Maria. 
 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Margit Gehrke-Flyckt, har delegation 
att göra anmälningar enligt Lex Maria. Under ordinarie MARs semester, vecka 29-32 
föreslås Inger Furberg få delegation att göra Lex Maria anmälan. 
 
Tillsyn över sociala omsorgsfrågor (TÖS), Carina Grönkvist, har delegation att göra 
anmälningar enligt Lex Sarah. Under ordinarie TÖS semester, vecka 30-33 föreslås 
Conny Eriksson få delegation att göra Lex Sarah anmälan. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till delegationer under sommaren 2009. 
 

_____ 

Expediering 

Eleonora Bengtsson 
Immi Eklind 
Margit Gehrke-Flyckt 
Inger Furberg 
Carina Grönkvist 
Conny Eriksson 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 48   Dnr SN 2009/144 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 76  

Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade i mars 2003 om ansvarsfördelningen mellan MAS/MAR, 
socialchef och socialnämnden i Kumla kommun. Där framgår det att enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) ska ledningen av hälso- och sjukvård vara organiserad så att den 
tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 
kostnadseffektivitet. Enligt 29 § HSL ska det finnas någon som svarar för 
verksamheten (verksamhetschef). 
 
Verksamhetschef inom hälso- och sjukvården representerar vårdgivaren 
(socialnämnden) och det är vårdgivaren som ansvarar för att verksamhetschef utses för 
all hälso- och sjukvårdsverksamhet. 
 
Enligt författningen SOFS 1997:8 behöver inte verksamhetschefen ha hälso- och 
sjukvårdsutbildning. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att utse tillträdande socialchef Catarina 
Carlsson till verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden utser tillträdande socialchef Catarina Carlsson till verksamhetschef för 
hälso- och sjukvården i Kumla kommun. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden utser tillträdande socialchef Catarina Carlsson till verksamhetschef för 
hälso- och sjukvården i Kumla kommun. 
 

_____ 

Expediering 

Catarina Carlsson 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 49   Dnr SN 2009/7 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 77  

Sommarattestförteckning 2009 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att enhetschef Lisbeth Fagrell Larsson går i pension behöver 
förändring ske i Socialnämndens attestförteckning. Enhetschef Lena Bergh föreslås 
från och med 15 juni som ordinarie beslutsattestant inom hemtjänstens ansvarsområde 
60443XX med tillhörande verksamheter. 
 
Utöver förändring av ordinarie attestförteckning behöver även en komplettering ske 
inför sommaren 2009. Under veckorna 26-34 föreslås att även följande personer som 
ersättande beslutsattestanter.  
 
Ansvarsområde Vecka  Beslutsattestant 
601xx  31-33  Ingrid Stenqvist 
602xx  31-34  Ingrid Stenqvist 
603xx  26-28  Margaretha Edvinsson 
603xx  29-30  Kristina Mikaelssen 
603xx  31-33  Marie-Louise Gustafsson 
604xx  26-32  Immi Eklind 
 
Under vecka 30 föreslås att Ulf Trolin får generell beslutsattest för samtliga ansvars-
områden 601xxx-6046xxx inom socialnämndens verksamheter. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till sommarattestförteckning 2009. 
 

_____ 

Expediering 

Ekonomiavdelningen 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 50   Dnr SN 2009/145 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 78  

Riktlinjer för insatser inom äldreomsorgen 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har arbetat fram nya riktlinjer för insatser och biståndsbedömning 
inom äldreomsorgen i Kumla kommun. Riktlinjerna avser hemtjänst, dagvård, 
korttidsboende och särskilt boende. 
 
Socialnämnden förslås godkänna förslaget till nya riktlinjer för insatser inom 
äldreomsorgen. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till nya riktlinjer för insatser inom äldreomsorgen 
med de ändringar som diskuterades på gruppmötet. 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 51   Dnr SN 2009/146 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 79  

Valfrihet inom hemtjänsten 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har efterfrågat möjligheten till en utökad valfrihet inom hemtjänsten 
genom valfria insatser eller ett visst antal timmar till eget förfogande. Ett flertal olika 
modeller för valfrihet existerar idag bland landets kommuner. Variationerna i vad 
denna valfrihet innebär är stora. Från enklare valmöjligheter mellan olika insatser till 
olika leverantörer enligt lagen om valfrihet (LOV) 
 
Utredningssekreterare Albin Lindström presenterar tre olika modeller för valfrihet. 
Örebros modell med hemservice utan bistånd, Askimsmodellen och Örgrytes valfria 
aktivitet. 
 
Socialnämnden föreslås välja inriktning för den fortsatta utredningen av valfrihet inom 
hemtjänsten. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden önskar att få veta mer om LOV vid sammanträdet i september. 
 
Nämnden beslutar enligt Linda Axängs förslag även att ansöka om stimulansbidrag för 
att undersöka vilka möjligheter som finns till en utökad valfrihet inom hemtjänsten. 
Ansökan behandlas av arbetsutskottet i juni. 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 52   Dnr SN 2009/177 

Samråd - Detaljplan för Klövern 3 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att genomföra en förändring så att annan användning än 
bara industriverksamhet kan tillåtas i de före detta industrilokalerna. Gällande 
detaljplan från 1995 redovisar J (Industri/hantverk). Planområdet är beläget i norra 
delen av Kumla vid korsningen Gamla vägen/Rosenvägen och har en areal på ca 2388 
m².  
 
Planförslaget utgörs av planbeskrivning med miljökonsekvenser, plankarta med 
bestämmelser i skala 1:500, fastighetsförteckning (utdrag ur TEKIS FIR, 
lantmäteriverkets fastighetsdatasystem) samt övrigt material som belyser förslaget.  
 
Planförslaget finns tillgängligt på stadsarkitektavdelningen i stadshuset och på 
kommunens bibliotek fr o m den 13 maj t o m den 6 juni 2009. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 6 
juni 2009. 

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. Även den yttre miljön, i form av bland 
annat parkeringsplatser, bör anpassas för personer med funktionsnedsättningar. 
 

_____ 

Expediering 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 53   Dnr SN 2009/178 

Samråd - Detaljplan för Fiskalen 14 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att skapa fler bostäder i centrum. Den nuvarande planen för kv 
Fiskalen anger att den aktuella delen, Fiskalen 14 skall användas till bostäder. 
Befintligt, äldre hus Fiskalen 14 med 18 lägenheter skall rivas och ersättas med ett nytt 
hus innehållande ca 35 lägenheter. Det föreslagna huset hus ansluts till nyuppförda (år 
2006) flerbostadshuset i kv Fiskalen 12. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2008-09-02 att detaljplaneförslag 
upprättas och skickas på samråd till berörda enligt Plan- och bygglagen 5 kap 21§. 
 
Planförslaget finns tillgängligt på stadsarkitektavdelningen i stadshuset och på 
kommunens bibliotek fr o m den 8 maj t o m den 3 juni 2009. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 3 
juni 2009. 

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 bostäder 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. 
 

_____ 

Expediering 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 54   Dnr SN 2009/23 

Val av behöriga undertecknare av nämndens skrivelser med 
mera 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsen och nämnder i Kumla kommun har 
socialnämnden att förrätta val av behöriga undertecknare av nämndens skrivelser, avtal 
och handlingar. 
 
Ordinarie: 
Ordförande 
Gunnel Kask 

Ersättare: 
Vice ordförande 
Mikael Johansson 
 

Kontrasignering: 
Ordinarie: 
Socialchef 
Catarina Carlsson 

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget på behöriga undertecknare av nämndens skrivelser 
med mera. Beslutet gäller från den 1 juli 2009. 
 

_____ 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 55   Dnr SN 2009/181 

Delegationsordning 2009 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av lagändringar och påtalade brister i nuvarande delegationsordning för 
socialnämnden behöver denna uppdateras. Hela delegationsordningen kommer att 
behandlas i september men vi tar nu upp de punkter som berör de beslut där nämndens 
ordförande, vice ordförande och särskilt förordnad ledamot kan besluta på delegation 
från nämnden. Tidigare har vi angett "gruppledare" som delegat i dessa frågor men vi 
ändrar detta till "särskilt förordnad ledmot". 
 
Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslut ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Socialnämnden föreslås anta förändringarna i delegationsordningen samt i samband 
med detta besluta att utse gruppledare Linda Axäng som särskilt förordnad ledamot för 
socialnämnden. Förordnandet gäller tillsvidare. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förändringarna i delegationsordningen samt beslutar att utse 
gruppledare Linda Axäng som särskilt förordnad ledamot för socialnämnden. 
Förordnandet gäller tillsvidare. 
 

_____ 

Expediering 

Ulf Trolin 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 56   Dnr SN 2009/2 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 81  

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. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 57   Dnr SN 2009/3 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 82  

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 1 april till 30 april 2009 fattade LSS-handläggarna delegerade beslut 
341-363. Biståndshandläggarna fattade beslut 364-452 under samma period. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 58   Dnr SN 2009/4 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 83  

Meddelanden till socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Inkomna meddelanden: 
 
Personärenden 
Överklagan 2009-04-23 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL (1) 
 
Överklagan 2009-04-23 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL (2) 
 
Överklagan 2009-04-23 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL (3) 
 
Överklagan 2009-05-08 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL (1) 
 
Överklagan 2009-05-08 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL (2) 
 
Överklagan 2009-05-08 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL (3) 
 
Överklagan 2009-05-08 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL (4) 
 
Överklagan 2009-05-11 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL 
 
Överklagan 2009-05-12 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL (1) 
 
Överklagan 2009-05-12 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL (2) 
 
Meddelande om beslut enligt LVU, 2009-05-10 
 
Meddelande om beslut enligt LVU, 2009-05-11 
 
Övrigt 
Revisionsberättelse för Kumla kommun för år 2008. 
 
Årsredovisning för Kumla kommun för år 2008. 
 
Personalekonomisk redovisning 2008. 
 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
 
Förslag till borttagande av högkostnadsskydd vid familjerådgivningen. 
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Socialnämnden 2009-05-25 § 58   Dnr SN 2009/4 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-05-14 § 83  

Meddelanden till socialnämnden, fortsättning 
Låneram för 2009. 
 
Ändring av bolagsnamn till Kumla Fastigheter AB 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 

_____ 
 


