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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 
2009-11-10 

2009-10-28 
§ 84  Dnr SN 2009/325 

Revisionsgranskning - insatser och placeringar enligt SoL och 
LVU 

Ärendebeskrivning 

Deloitte AB har på uppdrag från revisorerna i Kumla kommun granskat verksamheten 
avseende insatser och placeringar enligt SoL och LVU. Socialnämnden har fått i 
uppdrag från revisorerna att yttra sig och gör detta genom att svara i punktform på de 
rekommendationer Deloitte AB ger. 
 
 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden godkänner tjänstemännens förslag till svar och överlämnar handlingen 
till revisorerna. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden hänskjuter ärendet för beslut till nämnd. 
 

Socialnämndens behandling 

Gunnel Kask (S) och Linda Axäng (Fp) yrkar på tillägg om uppföljning av svaret på 
revisionsrapporten som ska rapporteras till socialnämnden varje månad tills 
ändringspunkterna är genomförda. 

Socialnämndens beslut 

Godkänner tjänstemännens förslag till svar samt överlämnar handlingen till revisorerna 
med tillägg om uppföljning av svaret på revisionsrapporten som ska rapporteras till 
socialnämnden varje månad tills ändringspunkterna är genomförda. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 
2009-11-10 

2009-10-28 
§ 85  Dnr SN 2009/324 

Revisionsgranskning - försörjningsstöd 

Ärendebeskrivning 

Deloitte AB har på uppdrag från revisorerna i Kumla kommun granskat verksamheten 
avseende försörjningsstöd. 
Socialnämnden har fått i uppdrag från revisorerna att yttra sig och gör detta genom att 
svara i punktform på de rekommendationer Deloitte AB ger. 
 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden godkänner tjänstemännens förslag till svar och överlämnar handlingen 
till revisorerna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden hänskjuter ärendet för beslut till nämnd. 
 

Socialnämndens behandling 

Gunnel Kask (S) och Linda Axäng (Fp) yrkar på tillägg om uppföljning av svaret på 
revisionsrapporten som ska rapporteras till socialnämnden varje månad tills 
ändringspunkterna är genomförda. 

Socialnämndens beslut 

Godkänner tjänstemännens förslag till svar samt överlämnar handlingen till revisorerna 
med tillägg om uppföljning av svaret på revisionsrapporten som ska rapporteras till 
socialnämnden varje månad tills ändringspunkterna är genomförda. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 
2009-11-10 

2009-10-28 
§ 86  Dnr SN 2009/305 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd behöver revideras utifrån bilagt 
förslag. Anpassningar sker utifrån gällande lagstiftning, förändrad praxis samt ändrade 
kostnader på bostadsmarknaden. 
 
Förslaget till riktlinjer för ekonomiskt bistånd återremitterades vid socialnämndens 
sammanträde den 13 oktober 2009. 
 
IFO chef Ulf Trolin presenterar nu ett nytt förslag till riktlinjer. 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden godkänner förslaget samt fastställer riktlinjerna att gälla omgående. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnas för beslut till socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

Godkänner förslaget samt fastställer riktlinjerna att gälla omgående. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 
2009-11-10 

2009-10-28 
§ 87  Dnr SN 2009/339 

Sammanträdestider 2010 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreterare Eva-Lena Fagrell presenterar ett förslag till socialnämndens 
sammanträdestider 2009. Tiderna avser gruppmöte, arbetsutskott och nämndens 
sammanträden 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnas för beslut till socialnämnden. 

Socialnämndens behandling 

AU möte 4/2 flyttas till 2/2 

AU möte 3/3 flyttas till 4/3, kl. 13.00 

AU möte 24/3 flyttas till 25/3 

Gruppmöte 11/1 2010, är även ordinarie socialnämnd. 
 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner sammanträdeslistan för 2010 med angivna ändringar. 
 
 
_____ 

Expediering 

Växeln 
Kommunledningskontoret 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 
2009-11-10 

2009-10-28 
§ 88  Dnr SN 2009/350 

Omdisponering av budget 2009 

Ärendebeskrivning 

I 2009- års internbudget för socialnämndens verksamheter finns en planerings reserv 
på totalt 7 774,9 tkr. Planeringsreserven består av 5 188,1 tkr som är avsatt för 
löneökningar i samband med 2009 års lönerörelse. Resterande 2 616,8 tkr är avsatta 
för att möta eventuella kostnadsökningar under året. 
 
De lokala förhandlingarna är avslutade och Socialnämnden föreslås besluta att ge 
förvaltningsekonom Karin Lusth i delegation att fördela medel från verksamhet 09 
avseende löneökningar till respektive verksamhet. Fördelningen ska ske utifrån 
löneförhandlingarnas utfall. 
 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden ger förvaltningsekonom Karin Lusth i delegation att fördela löneposter 
från verksamhet 09 avseende löneökningar till respektive verksamhet.  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden ger förvaltningsekonom Karin Lusth i delegation att fördela löneposter 
från verksamhet 09 avseende löneökningar till respektive verksamhet.  

Socialnämndens beslut 

Ger förvaltningsekonom Karin Lusth i delegation att fördela löneposter från 
verksamhet 09 avseende löneökningar till respektive verksamhet.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 
2009-11-10 

2009-10-28 
§ 89  Dnr SN 2009/351 

Val av säkerhetsansvarig 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har det politiska övergripande ansvaret för riskhantering. Till sin 
hjälp har den en tjänstemannagrupp, samrådsgruppen, vars uppgift är att informera, 
samordna och engagera förvaltningarna i deras arbete. 
 
Varje nämnd/ styrelse har ansvaret för riskhanteringen i sin respektive verksamhet, och 
ska utse riskansvarig inom sin förvaltning. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden utser förvaltningsekonom Karin Lusth som riskansvarig. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar enligt socialnämndens arbetsutskotts förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 
2009-11-10 

2009-10-28 
§ 90  Dnr SN 2009/354 

Anhörigstöd 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder.  
 
En redovisning lämnas över hur anhörigstödet ser ut idag och ett förslag till utveckling 
av anhörigstödet. 
 
 

Förvaltningens förslag 

En projektledare tillsätts för att tillsammans med anhörigkonsulent skapa ett 
anhörigcenter på Kvarngården. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnas för beslut till socialnämnden. 

Socialnämndens behandling 

Yrkar tillägg om att undersöka fler möjligheter att få bidrag och att det är viktigt att 
projektledaren även är inriktad på de yngre, samt att lägesrapport skall avlämnas till 
nämnden under februari-mars 2010. 

Socialnämndens beslut 

Beslutar enligt förvaltningens förslag samt att undersöka fler möjligheter att få bidrag 
och att det är viktigt att projektledaren även är inriktad på de yngre, samt att 
lägesrapport skall avlämnas till nämnden under februari-mars 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 
2009-11-10 

2009-10-28 
§ 91  Dnr SN 2009/1 

Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 

Enkät försörjningsstöd 

Ulf Trolin informerar om enkät som delats ut till nybesök för ekonomiskt bistånd och 
avser mätningar under maj till och med juli månad 2009. 
 
Kostnad per brukare 

Karin Isaksson, Ensolution AB, redovisar socialnämndens utfall i kostnad per brukare 
2008. 
 
Revisionsrapport, uppföljning 

Ulf Trolin informerar vad som är förändrat sedan revisionsrapporten besvarades. 
 
Information kontaktpersoner 

Ulf Trolin informerar om behovet av kontaktpersoner. 
 
 
 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 
2009-11-10 

2009-10-28 
§ 92  Dnr SN 2009/2 

Rapporter 

Ärendebeskrivning 

Aktuellt från socialchefen 
Socialchef Catarina Carlsson informerar om aktuella frågor som rör 
socialförvaltningen. 
 
Ekonomisk rapport 
Förvaltningsekonom Karin Lusth informerar om det ekonomiska läget. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 

Socialnämndens arbetsutskott 
2009-11-10 

2009-10-28 
§ 93  Dnr SN 2009/4 

Meddelanden till socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Inkomna meddelanden: 
 
Personärenden 
Dom Mål nr 1564-09 bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
 
Övriga 
Inbjudan från Länsstyrelsen Örebro län.- Välkomna till seminarium om att vara 
anhörig, 23 november 2009. 
 
Skrivelse från Syn- och hörselinstruktörsföreningen- Sverige, angående syn och 
hörselinstruktörsverksamheten i Kumla kommun. 
 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll gällande reviderad uppföljning av 
handikappolitisk plan. 
 
Verksamhetsberättelse 2008 från RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. 
 
 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 
 

 

 

  
 


