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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2010-03-02 § 12 Dnr SN 2009/396 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 37  

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.  
 
Socialnämnden återemitterade ärendet den 15 december 2009 i väntan på Sociala rådets 
åsikter. 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden antar riktlinjer för stöd och service enligt LSS till personer med 
funktionsnedsättning. 

Arbetsutskottets förslag 
Inväntar yttrande från Sociala rådet och hänskjuter ärendet till socialnämnden den 2 
mars 2010.  

Socialnämndens beslut 
Sociala rådet beslutade den 23 februari att inte lämna några anmärkningar på 
riktlinjerna. 
 
Socialnämnden antar riktlinjer för stöd och service enligt LSS till personer med 
funktionsnedsättning. 
___ 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2010-03-02 § 13 Dnr SN 2010/39 

Inbjudan att lämna synpunkter från Missbruksutredningen 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har blivit inbjuden 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. 
 
Socialnämnden beslutade den 26 januari att ge IFO-chefen Ulf Trolin i uppdrag att, till 
socialnämnden den 2 mars 2010, presentera förslag till synpunkter på 
diskussionspromemorian från Missbruksutredningen. 
 
Ulf Trolin har lämnat förslag på remissvar och presenterar det för socialnämnden den 2 
mars 2010.  

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden antar remissvaret och lämnar det vidare till Missbruksutredningen 
senast den 19 mars 2010.  

Socialnämndens beslut 
Antar remissvaret och lämnar det vidare till Missbruksutredningen senast den 19 mars 
2010.  
 
Den 5 mars 2010 sker återkoppling på remissvaret för IFO-cheferna i länet. Eventuella 
tillägg eller förändringar i svaret efter detta sker i samråd med socialnämndens 
arbetsutskott.  
___ 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2010-03-02 § 14 Dnr SN 2010/74 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 40  

Verksamhetsplan boendestege 

Ärendebeskrivning 
I kumla kommun har det saknats bostäder för de mest utsatta grupperna inom områdena 
missbruk och socialpsykiatri. Det har även saknats handlingsplan och struktur för de 
som saknar egna boenden. För att skapa en drägligare tillvaro för dessa människor samt 
ge dem en möjlighet att på sikt få egna bostadskontrakt startade IFO och 
socialpsykiatrin i Kumla kommun en boendestege under hösten 2009. parallellt med 
detta arbete har ett samråd med Kumla bostäder och kommunfastigheter pågått. 
Samrådet har handlat om ett gemensamt samarbetsavtal kring boendefrågan samt det 
viktiga vräkningsförebyggande arbetet. 
 
Ovanstående arbetssätt behöver formaliseras via fastställande av verksamhetsplan för 
boendestegen. 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden antar verksamhetsplan för boendestegen i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets behandling 
Föreslår ändringar av formuleringar i regelverket för Viagatan, samt att det av 
verksamhetsplanen ska framgå att frivilligorganisationer informeras om verksamheten i 
boendestegen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
Antar verksamhetsplan och samarbetsavtal för boendestegen i Kumla kommun. Beslut 
om samarbetsavtal förutsätter att Kumlabostäder AB också antar avtalet. 
___ 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2010-03-02 § 15 Dnr SN 2010/42 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 39  

Styrdokument och verksamhetsplan för socialtjänstens 
öppenvård i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Socialtjänstens öppenvård vill pröva nya vägar för samverkan. Det har under en längre 
tid funnits tankar på en samorganisering och samlokalisering. Socialtjänstens öppenvård 
i Kumla kommun består av fyra olika verksamheter; Athena, Delta, Kumla Mot 
Narkotika och Familjeteamet i Sydnärke. Det finns en vision om att samverkan ska leda 
till ökad effektivitet, tillgänglighet och tydlighet. De olika verksamheterna har fått i 
uppdrag att ta fram förslag på hur en sådan samlokalisering kan se ut och en arbetsgrupp 
har blivit ombedd att göra ett förslag till styrdokument och verksamhetsplan som 
presenteras för socialnämnden.  

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden antar förslag till styrdokument och verksamhetsplan för socialtjänstens 
öppenvård i Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Hänskjuter ärendet till socialnämnden den 2 mars 2010. 

Socialnämndens beslut 
Antar förslag till styrdokument och verksamhetsplan för socialtjänstens öppenvård i 
Kumla kommun, samt ger i uppdrag till socialförvaltningen att söka lämplig 
lokallösning för samlokalisering av öppenvården, i väntan på kommande familjecentral. 
___ 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2010-03-02 § 16 Dnr SN 2009/393 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 38  

Tillämpningsföreskrifter 

Ärendebeskrivning 
Tillämpningsföreskrifter för hemtjänst samt för måltider har utarbetats i samarbete med 
övriga Sydnärkekommuner. 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden antar tillämpningsföreskrifterna för hemtjänst samt för måltider. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Antar tillämpningsföreskrifterna för hemtjänst samt för måltider. 
____________ 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2010-03-02 § 17 Dnr SN 2010/88 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 42  

Socialnämndens nämndspecifika mål 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott har utarbetat ett förslag till nämndspecifika mål för 
socialnämnden 2010.  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden antar förslaget om nämndspecifika mål.  

Socialnämndens beslut 
Antar förslaget om nämndspecifika mål.  
___ 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2010-03-02 § 18 Dnr SN 2009/402 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 44  

Information 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. 
 
Socialnämnden beslutade den 26 januari 2010 att ge Catarina Carlsson, socialchef, i 
uppdrag att snarast ta fram analys och förslag på åtgärdsprogram för att få ekonomin i 
balans.  
 
Catarina Carlsson informerar om det pågående arbetet med analys och åtgärdsförslag.  

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 
___ 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2010-03-02 § 19 Dnr SN 2010/86 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 41  

Samråd Plan-, bygg- och bostadsprogram 2010-2012 för Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun upprättar årligen ett treårigt Plan-, bygg- och bostadsprogram 
som härmed översändes för yttrande. 
 
Kumla har hittills haft en mycket positiv befolkningsutveckling som bland 
annat beror på ett stort bostadsbyggande de senaste åren. Under 2009 
beviljades t ex bygglov för 39 småhus. Totalt ökade befolkningen under året 
med ca 60 personer och uppgår nu till ca 20 204 invånare. Kumla siktar nu mot 
25 000 invånare varvid ett fortsatt bostadsbyggande behövs och förväntas. Den 
redovisade objektlistan visar den kommunala handlingsberedskapen för olika 
bostadsbyggnadsprojekt som bör vara möjliga att genomföra. 
 
För att få ett så realistiskt program som möjligt har kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 15 december 2009 beslutat översända förslaget för yttrande till 
berörda. Gör gärna en bedömning för er framtida nybyggnads- och 
ombyggnadsverksamhet avseende bostäder. Ange om möjligt också antalet 
tomma lägenheter och vilken efterfrågan som finns. 
Efter samrådet tas programmet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott varefter 
kommunfullmäktige antar programmet. 
 
Yttranden skickas till Stadsarkitektavdelningen senast den 17 
februari 2009. 
 

Arbetsutskottets förslag 
Hänskjuter ärendet till socialnämnden den 2 mars 2010.  

Socialnämndens beslut 
Avstår från att yttra sig på grund av inaktuella handlingar. 
___ 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Socialnämnden 2010-03-02 § 20 Dnr SN 2010/75 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 43  

Detaljplan för Kumla Sjöpark  

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att utveckla Djupadalsparken vid Kumlasjön till en stadspark med 
ut- och inomhusbad, nya sjöar, växthus, planteringar, friytor, lek och rekreation. 
Planområdet omfattar nuvarande Djupadalsparken och anslutande 
grönområden/jordbruksmark. 
 
Planområdets areal är ca 35 hektar och utgörs idag av Kumlasjön, utomhusbad, 
camping, reningsdammar, odlingslotter, transformatorstation, åkermark samt 
en mindre tallskog. 
 
Detaljplanen ställs ut på turistbyrån vid stadshuset och på biblioteket. Förslaget finns 
även tillgängligt på kommunens hemsida www.kumla.se.  
 
Den som har synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligt till 
Kumla kommun, Miljö- och byggnadskontoret, 
 
Synpunkter skall vara Miljö- och byggnadskontoret tillhanda senast 22 feb 2010. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden avstår från att yttra sig ytterligare i ärendet.  

Socialnämndens beslut 
Avstår från att yttra sig ytterligare i ärendet.  
___ 
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Socialnämnden 2010-03-02 § 21 Dnr SN 2010/3 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 36  

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Under perioden 1 november till 31 december 2009 fattade LSS handläggarna delegerade 
beslut, 1160-1346. Biståndshandläggarna fattade beslut 1347-1363, under samma 
period. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 
Lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna. 
___ 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Socialnämnden 2010-03-02 § 22 Dnr  
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 47  

Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
Revisionsrapporterna, uppföljning  
Ulf Trolin informerar 
 
Anhörigstöd 
Catarina Carlsson informerar om projektet 
 
LOV 
Daniel Malmborg informerar om projektet 
 
BITA 
Inger Larsson informerar om projektet 
 
Brukarenkät från Smedstorps korttidsboende 
Britt Blomquist informerar om utfallet av enkätundersökning 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 
___ 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Socialnämnden 2010-03-02 § 23 Dnr  
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 45  

Rapporter 

Ärendebeskrivning 
Aktuellt från socialchefen 
socialchef Catarina Carlsson informerar om aktuella frågor som rör socialförvaltningen. 
 
Ekonomisk rapport 
Förvaltningsekonom Karin Lusth informerar om bokslut 2009 och det ekonomiska 
läget. 
 

Förvaltningens förslag 
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 
Lägger rapporterna till handlingarna. 
___ 
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Socialnämnden 2010-03-02 § 24 Dnr  
Socialnämndens arbetsutskott 2010-02-17 § 46  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Personärenden 
Dom 2010-01-20, Mål nr 2557-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
Länsrätten avslår överklagan 
 
Dom 2010-01-21, Mål nr 2785-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
Länsrätten avslår överklagan 
 
Dom 2010-01-21, Mål nr 2714-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
Länsrätten avslår överklagan 
 
Dom 2010-01-28, Mål nr 2878-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
Länsrätten avslår överklagan 
 
Dom 2010-01-29, Mål nr 2852-09 
Bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
Länsrätten avslår överklagan 
 
Överklagan 2010-01-08 om ekonomiskt bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen  
 
Överklagan 2010-01-29 om ekonomiskt bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen  
 
Överklagan 2010-02-04 om ekonomiskt bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen  
 
Övrigt 
Information om projektet Aftonstjärnan från ELOF (Ekonomiska förening Hallsberg) 
 
Information om vård- och omsorgscollege i Örebro län från Regionförbundet Örebro 
 
Information om projektet FARSS (Familjens Rätt till det Skrivna Språket) 
 
Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om överenskommelse mellan 
staten och SKL om ett program för en god äldreomsorg  
 
Kartläggning av länets särskilda boenden 2009 från Länsstyrelsen i Örebro län 
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Tackkort från Anette Friman 

Förvaltningens förslag 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 
Lägger meddelandena till handlingarna. 
___ 

 


