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§1

Dnr SN 2009/402

Åtgärder
Ärendebeskrivning
Med anledning av socialnämndens prognostiserade underskott har förslag till åtgärder
tagits fram och presenterats till socialnämndens möte i december 2009.
Socialnämnden antog då förslaget att minska med 10 korttidsplatser på Storstugan,
övriga åtgärder återremitterades till januarimötet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 26 januari 2010.
Socialnämndens behandling
Yrkanden
Linda Axäng (FP) yrkar, med instämmande från Gunnel Kask (S), på att förslagen till
åtgärder antas med undantag av reducering av kompetensutvecklingsmedel. Vidare att
ge Catarina Carlsson, socialchef, i uppdrag att snarast ta fram analys och förslag på
åtgärdsprogram för att få ekonomin i balans.
Socialnämndens beslut
Enligt Linda Axäng (FP) och Gunnel Kask (S) yrkande.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr SN 2009/417

Behandlings- och boendekedja i Kumla kommun,
Boendestegen
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har arbetat fram förslag till verksamhets och handlingsplan för
personer med beroendeproblematik och samsjuklighet. En modell till boendestege har
tagits fram för personer som på olika sätt straffat ut sig från lägenheter med sociala eller
egna hyreskontrakt. Som förebild för modellen är Katrineholms kommun.
Socialnämnden beslutade att skicka en förfrågan till flera föreningar om ev samarbete,
förövrigt återemittera ärendet till nästa möte i januari.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 26 januari 2010.
Socialnämndens beslut
Bordlägger ärendet till socialnämnden den 2 mars 2010.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr SN 2010/5

Personuppgiftsombud
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska utse ett nytt personuppgiftsombud. Om nämnden inte utser ett nytt
ombud måste behandlingar istället anmälas direkt till Datainspektionen och kontrollen
måste tillgodoses på annat sätt.
Personuppgiftsombudets främsta uppgifter är i korthet att:
- självständigt se till att den personuppgiftsansvarige (socialnämnden) behandlar
personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed.
- påpeka ev. brister för den personuppgiftsansvarige. Om rättelse inte snarast vidtas efter
påpekande, anmäla förhållandet till Datainspektionen.
- samråda med Datainspektionen.
- föra förteckning över de behandlingar som genomförs om dessa är anmälningspliktiga.
- hjälpa registrerad att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade
personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.
Den personuppgiftsansvarige kan överlåta den faktiska behandlingen av
personuppgifter, men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. Det är alltid den
personuppgiftsansvarige som ytterst svarar för att personuppgiftslagen följs och att de
registrerade behandlas korrekt.
Förvaltningens förslag
Socialchef Catarina Carlsson föreslår socialnämnden att utse utredningssekreterare
William Wikström till personuppgiftsombud för socialnämnden i Kumla kommun.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden antar förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Utser utredningssekreterare William Wikström till personuppgiftsombud för
socialnämnden i Kumla kommun.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr SN 2010/4

Ej verkställda beslut
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 Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till
Socialstyrelsen 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. Från och med den
1 januari 2010 ska denna rapportering ske till Socialstyrelsen.
Vid detta rapporteringstillfälle, den 31 december 2009 finns sex ej verkställda beslut att
rapportera. ett av dessa återfinns inom LSS och resterande fem inom IFO.

Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda beslut.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden den 26 januari 2010.
Socialnämndens beslut
Godkänner rapporteringen av ej verkställda beslut.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr SN 2009/55

Tillsyn av handläggning och dokumentation.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har som tillsynsmyndighet för kommunernas socialtjänst till uppgift att
följa socialnämndens tillämpning av socialtjänstlagen och se om den enskilde får den
sociala omsorg som svarar mot en skälig levnadsnivå i socialtjänstens mening.
Länsstyrelsen i Örebro har våren 2009 planera att granska handläggning och
dokumentation i fyra av länets kommuner.
Länsstyrelserna följer upp ansvarignämnds åtgärder i de tillsynsärenden där
Länsstyrelsen haft anledning att rikta kritik i något avseende.
Länsstyrelsen önskar en redovisning av vilka åtgärder som nämnden vidtagit till följd av
kritiken samt en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden vidtagit för att undvika att
det som föranledde kritiken upprepas i framtiden. Länsstyrelsen önskar även besked om
i vilket forum tillsynsbeslutet har behandlats.
Svar lämnas på arbetsutskottets möte.
Socialnämndens beslut
Godkänner skrivelsen efter korrigering.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr SN 2010/7

Arbetsmiljöverkets inspektion på Kapellgatan
Ärendebeskrivning
Information om Arbetsmiljöverkets inspektion på Kapellgatan
På grund av ett flertal arbetsskadeanmälningar avseende hot och våld har
Arbetsmiljöverket den 3 december 2009 genomfört en inspektion på Kapellgatan.
Senast den 30 mars 2010 ska Arbetsmiljöverket informeras om vidtagna åtgärder.
Svaret bör särskilt redogöra för:
- Hur innehållet i inspektionsmeddelandet förts ut till berörda medarbetare
- Hur kraven är uppfyllda
- Hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av
åtgärderna
Arbetsutskottets förslag
Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets krav samt
författa ett färdigt svar senast 30 mars 2010.
Socialnämndens beslut
Ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets krav
samt presentera ett färdigt svar för socialnämnden den 2 mars 2010.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr SN 2010/20

Reducerad timersättning för privat utförd personlig assistans
enligt LSS med kommunal ersättning
Ärendebeskrivning
Förslag till ersättningsnivåer 2010 för ersättning för privata utförare av personlig
assistans har lämnats in av Margaretha Edvinsson, enhetschef LSS.
Dåvarande Kommunförbundet Örebro län, tog år 2003 fram rekommendationer. Kumla
kommun antog Kommunförbundets rekommendation.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på nivåer för ersättning till privata
utförare av LSS med kommunal ersättning med början 2010-02-01.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Godkänner förvaltningens förslag på nivåer för ersättning till privata utförare av LSS
med kommunal ersättning med början 2010-02-01.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr SN 2010/39

Inbjudan att lämna synpunkter från Missbruksutredningen
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har blivit inbjudna att lämna synpunkter på diskussionspromemorian
"Bättre vård och stöd till individen. Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och
beroendevården".
Promemorian kommer från Missbruksutredningen, som på regeringens uppdrag gör en
samlad översyn av den svenska missbruks- och beroendevården. Syftet med
promemorian är att tidigt i utredningsarbetet inbjuda till diskussion om centrala
frågeställningar för den framtida svenska missbruks- och beroendevården.
De synpunkter som lämnas kommer att ligga till grund för utredningens fortsatta arbete
med slutbetänkandet som ska överlämnas till regeringen i november 2010.
Svar önskas senast den 19 mars 2010.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden ger IFO-chefen Ulf Trolin i uppdrag att, till socialnämnden den 2 mars
2010, presentera förslag till synpunkter på diskussionspromemorian från
Missbruksutredningen.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger IFO-chefen Ulf Trolin i uppdrag att, till socialnämnden den 2 mars
2010, presentera förslag till synpunkter på diskussionspromemorian från
Missbruksutredningen.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr

Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporterna, uppföljning
Ulf Trolin informerar
Anhörigstöd
Catarina Carlsson informerar om projektet
Förvaltningens förslag
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Informationsärenden om LOV
samt BITA skjuts fram till socialnämnden i februari.
Socialnämndens beslut
Lägger informationen till handlingarna. Informationsärende om revisionsrapporterna
utgår på grund av sjukdom.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr

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
Lägger rapporterna till handlingarna
Socialnämndens beslut
Lägger rapporterna till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden till socialnämnden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden
Personärenden
Dom bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, 2009-12-22
Övrigt
Kartläggning av bemanning och personaltäthet 2009 och 2010
Cirkulär 09:85, Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens
arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld
Cirkulär 2010:1, Cirkulärhantering 2010 samt abonnemang på cirkulär 2010 och
cirkulärförteckning 2009
Förvaltningens förslag
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Socialnämndens beslut
Lägger meddelandena till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

