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Socialnämnden 2009-09-15 § 59   Dnr SN 2009/267 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 112  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 
kap 7 §, första punkten 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 60   Dnr SN 2009/268 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 113  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 
kap 7 §, första punkten 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 61   Dnr SN 2009/277 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 114  

Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken angående adoption 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 62   Dnr SN 2009/287 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 §  

Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL, av LVU-ärende 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har riktat kritik mot socialnämnden i ett LVU-ärende. Socialnämnden 
har med anledning av detta fått i uppgift att redovisa vilka åtgärder och förbättringar 
som genomförts för att komma tillrätta med bristerna. 
 
IFO-chef Ulf Trolin presenterar en skrivelse i detta ärende och bifogar checklista för 
hantering av omedelbara omhändertaganden enligt LVU. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden föreslås godkänna förslaget till förbättringar och överlämna redo-
visningen till länsstyrelsen. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget till förbättringar och överlämnar redovisningen till 
länsstyrelsen. 
 
 

_____ 

Expediering 

Länsstyrelsen 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 63   Dnr SN 2009/276 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 115  

Ej verkställda beslut, kvartal 2 

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 30 juni 2009 finns sex ej verkställda beslut att 
rapportera. Två av dessa återfinns inom LSS och resterande fyra inom IFO. Besluten 
inom LSS är idag verkställda. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden föreslås godkänna rapporteringen. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden förslås besluta enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner rapporteringen. 
 
 

_____ 

Expediering 

Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 64   Dnr SN 2009/265 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 116  

Delårsbokslut 2009 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Catarina Carlsson presenterar delårsbokslut och verksamhets-
berättelse för 2009. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden förslås godkänna delårsbokslutet 2009. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden förslås besluta enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 

_____ 

Expediering 

Ekonomiavdelningen 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 65   Dnr SN 2009/245 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 117  

Organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen 

Ärendebeskrivning 

Bo Sundström har gjort en genomlysning av verksamheten på individ och familje-
omsorgen i Kumla kommun. I ett av förslagen till förändringar fastslås att ledarskapet 
behöver bli tydligare, bland annat behöver samordnare ges ett större mandat så att 
verksamheten ska kunna bli tydligare och mer funktionell. Även Deloite AB påvisar, 
på uppdrag från revisorer, brister i ovanstående ledningsorganisation. 
 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden föreslås besluta: 
 
- Samordnartjänsterna konverteras till tjänster som sektionschef/ alternativt annat 
namn enligt bilagt förslag till ledningsorganisation. 
 
- Delegationsordning förändras utifrån ovanstående organisation. 
 
- Den nya chefsorganisationen träder i kraft från och med 1 oktober 2009. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar: 
 
- Samordnartjänsterna konverteras till tjänster som sektionschef/ alternativt annat 
namn enligt bilagt förslag till ledningsorganisation. 
 
- Delegationsordning förändras utifrån ovanstående organisation. 
 
- Den nya chefsorganisationen träder i kraft från och med 1 oktober 2009. 
 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 66   Dnr SN 2009/181 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 118  

Delegationsordning 2009 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens delegationsordning behöver uppdateras efter lagändringar och 
organisationsförändringar. 
 
Förslaget till ny delegationsordning innehåller bland annat ändringar i delegationen för 
placeringar inom IFO och LSS. Dessa flyttas från handläggar- och chefsnivå upp till 
arbetsutskottet. Ändringen leder till en ökad kompetens för både handläggare och 
ledamöter som får en ökad insyn i placeringsärenden. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden föreslås godkänna delegationsordningen. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslås godkänner delegationsordningen. 
 
 
 

_____ 

Expediering 

Länsstyrelsen 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 67   Dnr SN 2009/227 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 119  

Medborgarförslag om gruppledartjänster inom LSS 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 juni 2009, § 296, fått i 
uppdrag att lämna förslag till yttrande på medborgarförslaget om fördelningen av 
gruppledartjänster inom LSS. 
 
Yttrandet ska vara arbetsutskottet tillhanda inom tre månader. 
 
I förslaget skriver utredningssekreterare Albin Lindström att samordnarfunktionen 
infördes för att avlasta de hårt belastade cheferna inom LSS och äldreomsorg. I stort 
har samordnarorganisationen fungerat bra. 
 
Socialförvaltningen har ett uppdrag att se över och utvärdera samordnarorganisationen. 
Utredningen av detta kommer att påbörjas under hösten 2009. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden föreslås godkänna förslaget samt föreslå kommunfullmäktige att anta 
yttrandet. Medborgarförslaget får därmed anses bifallet. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden föreslås godkänna förslaget samt föreslå kommunfullmäktige att anta 
yttrandet. Medborgarförslaget får därmed anses besvarat. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslaget och föreslår kommunfullmäktige att anta 
yttrandet. Medborgarförslaget får därmed anses besvarat. 
 
 

_____ 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 68   Dnr SN 2009/7 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 120  

Förändring i ordinarie attestförteckning 2009 

Ärendebeskrivning 

Ärendet presenteras vid socialnämndens sammanträde den 15 september. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förändringen i attestförteckningen 2009. Ny ställföreträdande 
socialchef Margit Gehrke-Flyckt ges generell beslutsattest för samtliga verksamheter. 
 
 

_____ 

Expediering 

Ekonomiavdelningen 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 69   Dnr SN 2009/266 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 121  

Säkerhetsanalys för Procapita (HSL) 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har genomfört en övergripande riskanalys angående 
informationssäkerhet. Den omfattar en prioritering av de verksamhetskritiska systemen 
och innehåller bland annat en klassning av systemen. 
 
Detta har skett utifrån en informationsklassningsmodell där bl.a ansvar/roller, fastställd 
acceptabel avbrottstid och om reservrutiner finns eller inte finns. Utifrån en modell 
som kallas BITS-plus har en säkerhetsanalys gjorts under våren på en del av 
socialförvaltningens verksamhetssystem Procapita. 
 
Säkerhetsanalysen har gjorts på Procapita-HSL, den del av verksamhetssystemet som 
används av i första hand sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Utifrån analysen som har 
gjorts har det framkommit ett antal förslag på rutiner som bör åtgärdas. Dessa är 
tidssatta och ansvarig tjänsteman är utsedd. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden föreslås godkänna säkerhetsanalysen samt lämna ärendet vidare till 
Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden och beslutas efter att ansvariga personer i 
dokumentet har uppdaterats. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner säkerhetsanalysen efter genomförda ändringar och lämnar 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
 

_____ 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 70   Dnr SN 2009/288 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 §   

Detaljplan för Idrottsparken 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att bygga radhus i den östra delen av Idrottsparken, längs 
med Idrottsgatan. 
 
Planområdets areal är ca 5250 m² och området gränsar i norr till Vandrargatan, 
i öster till Idrottsgatan, i söder till kv Tigern och i väster till fotbollsplanen. 
Idag är området till stor del täckt av en talldunge och är belägen på 
Idrottsparkens område. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 maj 2009 att detaljplan för 
Idrottsparken skulle upprättas. Planändringen hanteras som normalt 
planförfarande och skickas på samråd till berörda. 
 
Synpunkter på förslaget ska vara Miljö- och byggnadsnämnden, 692 80 Kumla, 
tillhanda senast den 5 okt 2009. 
 
 
Förstudie till hållbar planering finns att hämta hos nämndsekreteraren. 

Förvaltningens förslag till socialnämnden 

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. 

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 2009-09-15 § 71   Dnr SN 2009/1 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 122  

Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 

Remiss - Socialtjänsten Integritet Effektivitet (SOU 2009:32) Betänkande av 
Socialtjänstdatautredningen (S 2007:09) 
Socialförvaltningen har av KSAU fått i uppdrag att besvara remissen "Socialtjänsten 
Integritet Effektivitet". IFO-chef Ulf Trolin har för Kumla kommun skrivit ett yttrande 
som presenteras här. 
 
Sjukstatistik 
Personalhandläggare Ingrid Andersson redovisar statistik för långtidssjukskrivningarna 
inom förvaltningen. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 72   Dnr SN 2009/2 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 123  

Rapporter 

Ärendebeskrivning 

Aktuellt från socialchefen 
Socialchef Catarina Carlsson rapporterar om aktuella frågor som berör social-
förvaltningen samt om det ekonomiska läget. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden föreslås lägga rapporterna till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 73   Dnr SN 2009/3 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 124  

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 1 juni till 31 juli 2009 fattade LSS-handläggarna delegerade beslut 
544-587. Biståndshandläggarna fattade beslut 588-848 under samma period. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden föreslås lägga de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 
 
 

_____ 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 74 Dnr SN 2009/4 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 125  

Meddelanden till socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Inkomna meddelanden: 
 
Personärenden 
Överklagan 2009-07-06 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL 
 
Överklagan 2009-09-04 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL 
 
Dom; 2009-06-22, Mål nr 2933-08E 
Beslut om hemtjänstavgift m.m. enligt SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-06-26, Mål nr 1171-09 E 
Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga - LVU; nu fråga om avskrivning m.m. 
Länsrätten avskriver målet från fortsatt handläggning. 
 
Dom, 2009-06-30, Mål nr 66-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-07-02, Mål nr 1401-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-07-03, Mål nr 1182-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-07-16, Mål nr 1181-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-07-16, Mål nr 1179-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 74   Dnr SN 2009/4 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 125  

Meddelanden till socialnämnden, fortsättning 

Ärendebeskrivning 

Personärenden 
Dom, 2009-07-22, Mål nr 1705-09 E 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL; nu fråga om avskrivning 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-07-24, Mål nr 1322-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-07-27, Mål nr 1180-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-07-27, Mål nr 1282-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-07-30, Mål nr 1017-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-07-31, Mål nr 1292-09E 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-08-07, Mål nr 1183-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-08-12, Mål nr 1899-09 
Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Länsrätten bifaller ansökan och förordar att XX ska beredas vård med stöd av 4 § 
första stycket 1, 2, 3, a) och b) LVM. Domen gäller omedelbart i denna del. 
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Socialnämnden 2009-09-15 § 74 Dnr SN 2009/3 

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-02 § 125  

Meddelanden till socialnämnden, fortsättning 

Ärendebeskrivning 

Personärenden: 
Dom, 2009-08-13, Mål nr 1195-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Dom, 2009-08-13, Mål nr 1332-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet  
 
Dom, 2009-08-25, Mål nr 1091-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten bifaller överklagandet 
 
Dom, 2009-09-04, Mål nr 1430-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
Länsrätten avslår överklagandet 
 
Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen, (SoL) av LVU-ärende 
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot socialnämnden. 
 
Övrigt 
Kurs/utbildning: Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom 
 
Kurs/utbildning: Seminarium om stöd till anhöriga 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Socialnämnden föreslås lägga meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Socialnämnden föreslås besluta enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
_____ 

 


