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KUMLA KOMMUN Protokoll 
 
 

 

    

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

  
 

Socialnämnden 2009-12-15 § 94 Dnr SN 2009/375 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 167  

Detaljplan för del av Kv Boxern -  Bulldoggen 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret ställer ut ett förslag över detaljplanen 
Del av Kv BOXERN – BULLDOGGEN, Östra Linnégatan. 
 
Planområdet gränsar i norr och väster av kv Boxern och i norr och öster av kv 
Bulldoggen. Den södra gränsen utgörs av Östra Linnégatan och området 
omfattar en areal på ca 0,1 ha. Syftet med detaljplanen är att ändra området 
(Kumla 12:1) från parkmark till bostadsmark (en villatomt). 
 
Miljö- och byggandsnämnden beslöt den 12 sep 2000 att förslaget skulle 
skickas på samråd. Samrådstiden varade mellan den 25 sep – 23 okt 2000 
Den 15 sep 2009 beslöt miljö- och byggnadsnämnden om utställning av 
förslaget och att det ska skickas på remiss till berörda. 
 
Utställningstiden är från den 9 nov t o m den 7 dec 2009. 
Var och en som har synpunkter på förslaget har möjlighet att framföra sådana senast den 
7 dec 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avstår från att yttra sig. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 95 Dnr SN 2009/376 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 168  

Detaljplan för Fiskalen 14 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret ställer ut ett förslag över detaljplanen för 
Fiskalen 14. 
 
Planområdet ligger i centrum och gränsar i norr mot Marielundsgatan, i öster 
mot Götgatan i söder mot Fiskalen 12 och Fiskalen 6 och i väster mot befintligt 
hus vid Trädgårdsgatan. Syftet med planen är att ersätta ett äldre bostadshus 
med ett nytt med ca 32 lägenheter. 
 
Miljö- och byggandsnämnden beslöt den 2 sept 2008 att förslaget skulle 
skickas på samråd. Samrådstiden varade mellan den 8 maj och den 3 juni 2009. 
Den 16 juni 2009 beslöt miljö- och byggnadsnämnden om utställning av 
förslaget och att det ska skickas på remiss till berörda. 
 
Utställningstiden är från den 9 nov t o m 7 dec 2009. 
Var och en som har synpunkter på förslaget har möjlighet att framföra sådana senast den 
7 dec 2009. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkanden 
Gunnel Kask (S) och Linda Axäng (FP) yrkar på att miljö- och byggandsnämnden 
planerar för framtida servicebostäder/ trapphusboenden för funktionshindrade och 
trygghetsbostäder för äldre, som det kommer att finnas behov av de närmaste åren. 
 
 

Arbetsutskottets förslag 
Lämnar in förslag på att miljö- och byggandsnämnden planerar för framtida 
servicebostäder/ trapphusboenden för funktionshindrade och trygghetsbostäder för 
äldre, som det kommer att finnas behov av de närmaste åren. 
 

Socialnämndens beslut 
Föreslår miljö- och byggandsnämnden att planera för framtida servicebostäder/ 
trapphusboenden för funktionshindrade och trygghetsbostäder för äldre, som det 
kommer att finnas behov av de närmaste åren. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 96 Dnr SN 2009/377 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 169  

Detaljplan för Norra Mos Företagspark etapp 3 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret ställer ut ett förslag över detaljplan NORRA 
MOS FÖRETAGSPARK (etapp 3). 
 
Detaljplanens syfte är att medge en fortsatt utbyggnad (etapp 3) för industrier 
eller dylikt i Norra Mos Företagspark i norra Kumla Området ligger i 
anslutning till länsväg 641 och utgör en nordlig entré till Kumla tätort. Det 
exponerade läget ställer krav på utformning och placering av skyltar, 
byggnader och anläggningar. Verksamhetsområdet är strategiskt lokaliserat 
ca1,5 km från E20:s norra avfart till Kumla och gör det därför lämpligt för 
trafikalstrande företag. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 11 december 2007 att förslaget skulle 
skickas ut på samråd. Samrådstiden varade mellan den 7 maj - den 28 maj 
2008. 
 
Utställningstiden är från den 9 nov t o m den 7 dec 2009. 
Var och en som har synpunkter på förslaget har möjlighet att framföra sådana senast den 
7 dec 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avstår från att yttra sig. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 97 Dnr SN 2009/388 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 170  

Målstyrningsdokument för socialnämnden 2010 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till målstyrningsdokument för 
socialnämnden 2010. Materialet utgår från mål för kommunfullmäktige med tillägg av 
nämndspecifika mål. 
 
 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden antar målstyrningsdokumentet. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens beslut 
Bordlägger ärendet till januarimötet. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 98 Dnr SN 2009/389 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 171  

Socialförvaltningens förslag till internbudget 2010. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till internbudget 2010 finns från socialchef Catarina Carlsson och 
förvaltningsekonom Karin Lusth. 
 
Förslag delas ut på gruppmötet 15 december kl. 12.30. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Antar förslaget till internbudget 2010. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 99 Dnr SN 2009/390 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 172  

Attestförteckning 2010 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ny attestförteckning för år 2010 är framtagen för socialnämndens 
verksamhetsområde enligt en skrivelse från förvaltningsekonom Karin Lusth. 
 
Attestförteckningen föreslås gälla från den 1 januari 2010. 
 
Handlingarna delas ut på gruppmötet 15 december. 

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden godkänner förslaget till attestförteckning 2010. 

Socialnämndens beslut 
Godkänner förslaget till attestförteckning 2010. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 100 Dnr SN 2009/424 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 173  

Internkontrollplan 2010 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en internkontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden 
och rutiner som ska omfattas av granskning under en viss period. 
 
Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och 
risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får 
allvarliga konsekvenser ska prioriteras. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens beslut 
Internkontrollplan för socialnämnden 2010 antas. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 101 Dnr SN 2009/392 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 174  

Taxor och avgifter 2010 

Ärendebeskrivning 
Förändringar i taxor och avgifter för 2010 finns framtagna. 
 
Handlingarna delas ut på socialnämnden. 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden antar förändringarna i taxor och avgifter för 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens beslut 
Godkänner förslaget till taxor och avgifter 2010. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 102 Dnr SN 2009/393 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 175  

Tillämpningsföreskrifter 

Ärendebeskrivning 
Tillämpningsföreskrifter för hemtjänst samt för måltider har utarbetats i samarbete med 
övriga Sydnärkekommuner. 
 
Handlingarna delas ut på socialnämnden. 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden antar tillämpningsföreskrifterna för hemtjänst samt för måltider. 

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden antar tillämpningsföreskrifterna för hemtjänst samt för måltider. 

Socialnämndens beslut 
Antar tillämpningsföreskrifterna för hemtjänst samt för måltider. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 103 Dnr SN 2009/394 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 176  

Utdelning av socialförvaltningens fonder 2009 

Ärendebeskrivning 
Samfond för utdelning till behövande inom Kumladelen av Kumla kommun 2009 
Disponibel avkastning för utdelning 2009, 14 522 kr, ska användas till behövande inom 
Kumladelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 14 500 kr. 
 
Samfond för utdelning till behövande inom Ekebydelen av Kumla kommun 2009 
Disponibel avkastning för utdelning 2009, 4 701 kr, ska användas till behövande inom 
Ekebydelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 4 600 kr. 
 
Samfond för utdelning till behövande inom Hardemodelen av Kumla kommun 2009 
Disponibel avkastning för utdelning 2009,  6 482 kr, ska användas till behövande inom 
Hardemodelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 5 000 kr. 
 
Esters minnesfond år 2009 
Disponibel avkastning för utdelning 2009, 1 059  kr. Utdelning beviljad med 1 000 kr. 
 
Fonden Stig Johanssons minne 
Disponibel avkastning skall årligen fördelas mellan invalidiserade i Kumla kommun 
bosatta personer med beaktande av deras ekonomiska förhållanden och särskilda behov. 
Disponibla medel för utdelning 2009 är 24 447 kr. Utdelning beviljad med 24 000 kr. 
 
Aina och Paul Johanssons donationsfond år 2009 
Disponibel avkastning för utdelning 2009, 38 693 kr. Utdelning beviljad med 38 125 kr. 
 
Stiftelsen Ingeborg och Frideborg Eriksson fond för blinda inom Kumla och Hardemo 
församlingar i Kumla kommun år 2009 
Disponibel avkastning skall användas för blinda boende i Kumla och Hardemo 
församlingar i Kumla kommun. Begreppet blind inbegriper även gravt synskadade med 
allvarlig funktionsnedsättning som är jämförbar med blindhet. Disponibla medel för 
utdelning 2009 är 102 056 kr. Utdelning beviljad med 85 000 kr. 
 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden godkänner utdelningen ur socialförvaltningens fonder 2009. 
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Utdelning av socialförvaltningens fonder 2009, forts. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden godkänner utdelningen ur socialförvaltningens fonder 2009. 

Socialnämndens beslut 
Godkänner utdelningen ur socialförvaltningens fonder 2009. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 104 Dnr SN 2009/401 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 177  

Omdisponering av budget 2009 

Ärendebeskrivning 
I 2009 års internbudget för Socialnämndens verksamheter finns en planeringsreserv på 
totalt 3586,7 tkr. Planeringsreserven är avsatta för att möta eventuella kostnadsökningar 
under året. 
 
Från 2008 överfördes ett underskott på 2442 tkr. Efter överföringen återstår 1144,7 tkr 
att fördela till verksamheten. 
 
Kostnadsökningarna finns inom flera verksamhetsområden.  

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden fördelar planeringsreserven till verksamhet 5751 försörjningsstöd. 

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden fördelar planeringsreserven till verksamhet 54011 administration IFO 
(individ- och familjeomsorg). 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fördelar planeringsreserven till verksamhet 54011 administration IFO 
(individ- och familjeomsorg). 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 105 Dnr SN 2009/402 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 178  

Åtgärder 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av socialnämndens prognotiserade underskott har förslag till åtgärder 
tagits fram. 
Socialnämnden har fått två kompletterande förslag till budgetanpassning presenterade. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens behandling 
Gunnel Kask (S) och Linda Axäng (FP) beslutar att anta alternativ 2, enligt förslag 
daterad 2009-12-10. 

Socialnämndens beslut 
Antar alternativ 2, daterad 2009-12-10 samt återremitterar övriga åtgärder till 
januarimötet. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 106 Dnr SN 2009/399 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 179  
Svar till HSO Örebro län gällande bildande av ett anhörigcentra 
för att stödja närstående till sjuka och funktionsnedsatta 
boende i Kumla kommun. 

Ärendebeskrivning 
HSO-Örebro län har den 24 april 2009 inkommit med en vädjan om att politikerna i 
Kumla kommun ska arbeta för att bilda ett anhörigcentra för att stödja och hjälpa 
närstående till sjuka och funktionsnedsatta som bor i Kumla kommun. 
 
Socialnämnden har fått i uppdrag att lämna förslag till svar. Förslag till svar har lämnats 
av tjänstemännen. 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden antar tjänstemännens förslag på svar och överlämnar förslaget till 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Antar tjänstemännens förslag på svar och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 107 Dnr SN 2009/417 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 180  
Behandlings- och boendekedja i Kumla kommun, 
Boendestegen. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhets och handlingsplan för 
personer med beroendeproblematik och samsjuklighet. En modell till boendestege, som 
bygger på den s.k. Katrineholmsmodellen, där personer som på olika sätt straffat ut sig 
från lägenheter med sociala eller egna hyreskontrakt.  

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden fastställer riktlinjer och styrdokument i januari 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Återremitterar ärendet i syfte att inhämta synpunkter på verksamhets och 
handlingsplanen från berörda föreningar och bostadsbolag, och utröna om samarbete på 
någon eller flera områden är möjligt. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 108 Dnr SN 2009/396 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 181  
Riktlinjer för stöd och service enligt LSS till personer med 
funktionsnedsättning 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna ska ange den politiska ambitionsnivån för stödinsatser som ges enligt 
myndighetsbeslut. Riktlinjerna är vägledande i den individuella prövning som ligger till 
grund för beslut om bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS).  
 
Riktlinjerna vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän med delegation att ta 
beslut enligt LSS. De ska även ge en vägledning i inriktning för utförande av stöd till 
personer med funktionsnedsättning.  
 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden och sociala rådet utgör remissinstans för riktlinjerna och att 
socialnämnden fastställer riktlinjerna i januari. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens beslut 
Återemitterar ärendet i väntan på Sociala rådets åsikter.  
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Socialnämnden 2009-12-15 § 109 Dnr SN 2009/440 
    
Projektplan LOV, Valfrihetssystem inom äldre- och 
handikappomsorg.  

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har beviljats stimulansmedel med 1 600 tkr för att för att förbereda och 
utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg. Kommunen ska senast 
2010 -06-30 lämna information om kommunens ställningstagande till Socialstyrelsen. 
En plan för det fortsatta arbetet finns framtagen. 
 

Förvaltningens förslag 
Projektplanen antas och att rapportering av projektet sker på varje nämnd under våren 
2010. 

Socialnämndens beslut 

1. Antar projektplanen 

2. Rapportering av projektet sker på varje nämnd under våren 2010. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 110 Dnr SN 2009/452 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-15 § 163  

Ansökan om ordinarie licens BBIC. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden i Kumla kommun har haft prövolicens gällande BBIC sedan april 2007. 
Nämnden ansöker härmed om ordinarie lincens BBIC. 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden föreslås godkänna ansökan om ordinarie licens gällande BBIC. 

Arbetsutskottets förslag 
Föreslår socialnämnden anta ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie licens gällande 
BBIC. 

Socialnämndens beslut 
Antar ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie licens gällande BBIC. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 111 Dnr SN 2009/1 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 182  

Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
Revisionsrapporterna, uppföljning 
Ulf Trolin informerar  
 
 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 112 Dnr SN 2009/2 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 183  

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. 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens beslut 
Lägger rapporterna till handlingarna. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 113 Dnr SN 2009/386 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 184  

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Under perioden 1 september till 30 oktober 2009 fattade LSS-handläggarna delegerade 
beslut, 933-954. Biståndshandläggarna fattade beslut 955-1159, under samma period. 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens beslut 
Lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna. 
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Socialnämnden 2009-12-15 § 114 Dnr SN 2009/4 
Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-01 § 185  

Meddelanden till socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Inkomna meddelanden: 
Personärenden 
Överklagan 2009-10-09, gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL 
Överklagan 2009-10-22, gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL 
Överklagan 2009-11-09, gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL 
Överklagan 2009-11-17, gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL 
Överklagan 2009-11-20, gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL 
Överklagan 2009-12-03, gällande ekonomiskt bistånd, jml kap 4 § 1 SoL 
Dom från Länsrätten Örebro län, bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 
Dom från Länsrätten Örebro län, bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 
Dom från Länsrätten Örebro län, bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 
Övrigt 
Cirkulär 09:69, Basbelopp för år 2010 
Meddelandeblad från Socialstyrelsen gällande : Riksnormen för försörjningsstöd 2010. 
Meddelandeblad från Socialstyrelsen gällande : Stöd till anhöriga ställer krav på 
strategi. 
Skrivelse från SPF Kumlabygden Inga Davidsson- Friberg gällande bostäder för äldre. 
Beslut om utbetalning av stöd enligt förordningen (2007:159) om investeringsstöd till 
äldrebostäder m. m. 
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige, Förslag till yttrande över 
medborgarförslag- ett annat sätt att fördela gruppledartjänsterna inom omsorgen. 
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige, förslag till budget 2010 och flerårsbudget 
2011-2012. 
Inbjudan från Regionförbundet- 2010 års dag för psykiatrins samverkan i partnerskap. 
Slutrapport från Regionförbundet Örebro. Länsgemensam utveckling av stödet till 
anhöriga/ närstående i Örebro lä 2008-2009. 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 15 december 2009. 

Socialnämndens beslut 
Lägger meddelanden till handlingarna. 

 


