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Socialnämnden 2009-10-13 § 75  Dnr SN 2009/338 
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Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott 

2009-10-13 
2009-09-30 

§ 76  
§ 132 

Dnr SN 2009/300 

Ej verkställda beslut, kvartal 3 

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 finns 4 ej verkställda beslut inom SoL. 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut och bifalla 
Linda Axängs (fp) förslag om att de av nämnden framtagna punkter läggs till som en 
åtgärdsplan i arbetet för att få fram kontaktpersoner.  

1. Till nästa möte den 10 november få information om vilka beslut om kontaktperson 
som inte är verkställda, samt hur behovet ser ut i respektive ärende. 
2. Sociala rådet får samma information som socialnämnden (se punkt 1). 
3. Socialförvaltningen ska skyndsamt annonsera i Kumlan, NA samt andra  
småtidningar. 
4. Annonsen skickas även på e-post till socialnämnden samt till Väntjänsten. 
5. På hemsidan ska det framgå att socialförvaltningen söker kontaktpersoner samt 
beskrivning av vilket stöd som efterfrågas för tillfället. 
_____ 

Expediering 

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott 

2009-10-13 
2009-09-30 

§ 77  
§ 133 

Dnr SN 2009/305 

Mål och riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns mål och riktlinjer för ekonomiskt bistånd behöver revideras utifrån 
bilagt förslag. Anpassningar sker utifrån gällande lagstiftning, förändrad praxis samt 
ändrade kostnader på bostadsmarknaden. 
 
Förslag till ändringar är noterade med fet eller kursiv stil i bilagt dokument. 
 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden godkänner förslaget samt fastställer riktlinjerna att gälla från och med 
1 oktober 2009 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden återremitterar ärendet på grund av ett flertal ändringar till nästa nämnd 
den 10 november 2009. Nämnden önskar även en redovisning av hur vi ligger till mot 
riksnormen. 
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Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott 

2009-10-13 
2009-09-30 

§ 78 
§ 134  

Dnr SN 2009/108 

Ansökan om bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i Örebro 
för år 2010 

Ärendebeskrivning 

Kvinnohuset i Örebro ansöker om bidrag med 38 700 kr till verksamheten under 2010. 
Summan avser 2 kr per kommuninvånare. 
 
Kvinnohusets verksamhetsberättelse 2008 finns hos nämndsekreteraren. 
 
Representanter från kvinnohuset kommer på socialnämndens sammanträde 13 oktober 
2009. 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden godkänner ansökan om bidrag till kvinnohuset. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner ansökan om bidrag till kvinnohuset. 
 
 

_____ 

Expediering 

Kvinnohuset 
 

 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
 

6 

  
Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott 

2009-10-13 
2009-09-30 

§ 79  
§ 135 

Dnr SN 2009/317 

Permanentande av familjeteamet 

Ärendebeskrivning 

Familjeteamet arbetar sedan 2006 med att bedriva familjestödjande arbete på uppdrag 
av Sydnärke-kommunerna. Lekeberg valde att ställa sig utanför 2009. Teamets arbete 
har utvärderats av Regionförbundet i Örebro län och resultatet har visat sig vara gott. 
Med anledning av de påvisade vinsterna med projektet vill de deltagande kommunerna 
nu permanenta Familjeteamet. 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden beslutar följande: 

1. Familjeteamets verksamhet permanentas och utgör via samverkan en del av 
Askersunds, Hallsbergs, Kumlas och Laxå kommuners öppenvård. 

2. Styrgrupp för verksamheten utgörs av respektive kommuns IFO-chef. 

3. Kumla kommun är värd och har ett arbetsgivaransvar för personalen. 

4. Kommunerna har ett gemensamt ekonomiskt ansvar utifrån tidigare beräkningar och 
överenskommelse. 

5. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar likvärdiga beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar följande: 

1. Familjeteamets verksamhet permanentas och utgör via samverkan en del av 
Askersunds, Hallsbergs, Kumlas och Laxå kommuners öppenvård. 

2. Styrgrupp för verksamheten utgörs av respektive kommuns IFO-chef. 

3. Kumla kommun är värd och har ett arbetsgivaransvar för personalen. 

4. Kommunerna har ett gemensamt ekonomiskt ansvar utifrån tidigare beräkningar och 
överenskommelse. 

5. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar likvärdiga beslut. 
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Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott 

2009-10-13 
2009-09-30 

§ 79  
§ 135 

Dnr SN 2009/317 

Permanentande av familjeteamet, forts. 
 
 

_____ 

Expediering 

Familjeteamet 
Askersunds kommun 
Hallsbergs kommun 
Laxå kommun 
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Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott 

2009-10-13 
2009-09-30 

§ 80 
§ 138  

Dnr SN 2009/1 

Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 

Pandemiplan socialförvaltningen 
Utredningssekreterare Albin Lindström informerar om socialförvaltningens 
pandemiplan vid sammanträdet den 13 oktober. 
 
Öppna jämförelser/Äldreguiden 
Utredningssekreterare Albin Lindström informerar om resultatet av Socialstyrelsens 
Öppna jämförelser vid sammanträdet den 13 oktober. 
 
Nya hemsidan 
Utredningssekreterare Albin Lindström informerar om arbetet med Kumla kommuns 
nya hemsida. 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
______ 
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Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott 

2009-10-13 
2009-09-30 

§ 81  
§ 137 

Dnr SN 2009/2 

Rapporter 

Ärendebeskrivning 

Aktuellt från socialchefen 
Socialchef Catarina Carlsson informerar om aktuella frågor som rör 
socialförvaltningen. 
 
Följande frågor togs upp: 
- Presentation om rekryteringsprocessen av utredningssekreterare, LSS- och  
äldreomsorgschef. 
- Projektmedel - LOV 
- Anhörigstödet - arbetsgrupp 
- Dagvården - ses över 
- Boendestegen - besök i Katrineholm 
- Daglig verksamhet - Alma 
- Pandemi - vaccinationer 
- Bilar - stöld och krock 
 
Ekonomisk rapport 
Förvaltningsekonom Karin Lusth informerar om det ekonomiska läget. 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar:  
 
1. Nämnden önskar en översyn av hur behovet ser ut på Viagatan samt om inriktningen 
behöver förändras. 
 
2. Vid nästa sammanträde den 10 november vill nämnden ha en presentation av hur det 
ser ut med försörjningsstödet. 
 
3. Socialnämnden godkänner rapporterna. 
______ 
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Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott 

2009-10-13 
2009-09-30 

§ 82  
§ 136 

Dnr SN 2009/3 

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 1 augusti till 31 augusti 2009 fattade LSS-handläggarna delegerade 
beslut 849-857. Biståndshandläggarna fattade beslut 858-932 under samma period. 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 
______ 
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Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott 

2009-10-13 
2009-09-30 

§ 83  
§ 139 

Dnr SN 2009/4 

Meddelanden till socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Inkomna meddelanden: 
 
Personärenden 
Överklagan 2009-09-08 gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL 
 
Dom, 2009-09-29, Mål nr 18-09 
Personlig assistans enligt LSS 
Länsrätten visar frågan om retroaktiv ersättning åter till socialnämnden. 
Länsrätten avslår överklagandet i övrigt. 
 
Beslut, 2009-09-16, Mål nr 2535-09 
Bistånd enligt SoL, fråga om prövningstillstånd 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd  
 
Övervägande om särskild avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (SoL) 1 
 
Övervägande om särskild avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (SoL) 2 
 
Övervägande om särskild avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (SoL) 3 
 
Angående inrapportering enligt 28 f § LSS 
Länsrätten avskriver ärendet. 
 
Anmälan mot socialförvaltningen i Kumla kommun m.fl. 
 
Övrigt 
 
Kartläggning av förändringar i bemanning/personaltäthet inom äldreomsorgen 
 
Protokoll, Sociala rådet 2009-09-01 
 
Cirkulär 09:48, Rekomendationer för vaccinering mot pandemisk influensa 
 
Cirkulär 09:53, Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsmedelskontrollen 
 
Cirkulär 09:54, Timbelopp för LASS 2010 
 
Inbjudan till äldreriksdagen, SKL, 15-16 april 
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Socialnämnden 
Socialnämndens arbetsutskott 

2009-10-13 
2009-09-30 

§ 83  
§ 139 

Dnr SN 2009/4 

Meddelanden till socialnämnden, forts. 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet hänskjuts till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
______ 
 
 

 


