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§ 25

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
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Lägger rapporterna till handlingarna.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

3
KUMLA KOMMUN

Socialnämnden

Protokoll
2010-04-06

§ 26

Dnr

Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Revisionsrapporterna, uppföljning
Ulf Trolin informerar
Enkät Bemötande och Tillgänglighet IFO
Mats Ekerbring informerar om resultatet från enkätundersökning
Lex Maria anmälning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Eleonora Bengtsson informerar
Förvaltningens förslag
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Lägger informationen till handlingarna.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr SN 2010/161

Rapport avvikelser 2009
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Eleonora Bengtsson och medicinskt ansvarig
för rehabilitering (MAR), Margit Gherke-Flyckt redovisar avvikelser under 2009.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner rapporten av avvikelser under 2009.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Godkänner rapporten av avvikelser under 2009.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr SN 2010/162

Rapport verksamhetstillsyn inom hälso- och sjukvården 2009
Ärendebeskrivning
Eleonora Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Margit GherkeFlyckt medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) rapporterar om genomförda
verksamhetstillsyner under 2009.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner rapporten av genomförda verksamhetstillsyner under 2009.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Godkänner rapporten av genomförda verksamhetstillsyner under 2009.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr SN 2010/163

Socialnämndens årsredovisning - verksamhetsberättelse och
bokslut 2009
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen beskriver socialförvaltningens verksamhet under 2009.
Redovisningen är utarbetad i samverkan med respektive verksamhetsområde. Bokslut
2009 presenteras av socialchef Catarina Carlsson och förvaltningsekonom Karin Lusth.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner årsredovisningen - verksamhetsberättelse och bokslut 2009.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden den 6 april 2009.
Socialnämndens behandling
Yrkande
Linda Axäng (FP) yrkar på följande justering i socialnämndens årsredovisning.
1. Texten om kostnadsökning av ekonomiskt bistånd i 2009 års verksamhetsberättelse
ska inte hänvisa till socialförsäkringssystemet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Godkänner årsredovisningen - verksamhetsberättelse och bokslut 2009.
Reservation
Linda Axäng (FP), Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP) och Raymonda Kourie (KD)
reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

7
KUMLA KOMMUN

Socialnämnden

Protokoll
2010-04-06

§ 30

Dnr SN 2010/165

Redovisning av åtgärder enligt handikappolitiska planen under
2009
Ärendebeskrivning
Åtgärder under 2009 enligt Kumla kommuns handikappolitiska plan presenteras för
socialnämnden.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner redovisningen av åtgärder enligt Kumla kommuns
handikappolitiska plan.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden den 6 april 2010.
Socialnämndens beslut
Godkänner redovisningen av åtgärder enligt Kumla kommuns handikappolitiska plan.
Arbetet med åtgärder enligt gällande plan bör intensifieras med anledning av att den ska
revideras under året.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr SN 2010/164

Barnbokslut 2009
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2001, § 168, att arbetet med att
ta fram en barn- och ungdomshandlingsplan skulle påbörjas. En arbetsgrupp under
ledning av kommunalrådet Annica Eriksson arbetade fram förslag till mål för
kommunens arbete enligt FN:s barnkonvention. Dessa mål antogs av
kommunfullmäktige den 15 oktober 2001, § 71.
Aktuella åtgärder skall årligen redovisas i ett barnbokslut enligt kommunfullmäktiges
beslut den 15 oktober 2001, § 71. Planen ska revideras vid behov.
Socialnämndens barnbokslut består av en redovisning av den årliga uppföljningen samt
genomförda åtgärder för barn och ungdomar under 2009.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner redovisningen av barnbokslut 2009.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden den 6 april 2010.
Socialnämndens beslut
Godkänner redovisningen av barnbokslut 2009.
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att, i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen, säkerställa att alla skolor i kommunen får del av det
drogförebyggande arbetet.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr SN 2010/166

Ej verkställda beslut kvartal 1 för 2010
Ärendebeskrivning
Kommunerna har från den 1 juli 2008 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet
att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott
i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Till länsstyrelsen och revisorerna ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut
om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet. För varje beslut anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av
insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen det gäller skall vara
identifierbar. Rapportering skall ske en gång per kvartal.
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 och den första
rapporteringen ska ske den 30 september 2008. Från och med den 1 januari 2010 ska
rapporteringen ske till Socialstyrelsen.
Till kommunfullmäktige rapporteras statistik över antalet ej verkställda beslut, vilka
typer av bistånd det gäller samt vilka datum besluten fattades. Det ska även framgå i
statistiken hur många kvinnor respektive män som omfattas av besluten. Rapporteringen
ska göras en gång per kvartal.
Vid detta rapporteringstillfälle, 31 mars 2010, finns ett ej verkställt beslut att rapportera
inom socialförvaltningen.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda delegationsbeslut för första
kvartalet 2010.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden den 6 april 2010.
Socialnämndens beslut
Godkänner rapporteringen av ej verkställda delegationsbeslut för första kvartalet 2010.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr SN 2010/176

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 presenterar förslag till åtgärdsprogram inför nämnden.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till åtgärder.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden den 6 april 2010.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar förslag två för äldreomsorgen, som innebär en sammanslagning av
avdelningarna Smaragden och Näckrosen på Solbacka. Sammanslagningen medför en
minskning med fem vårdplatser.
Socialnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att:
1. Inom äldreomsorgen bedriva en flexibel verksamhet som snabbt kan ställa om platser
i enlighet med aktuellt behov för att minska antalet tomställda platser.
2. Anställa ytterligare en boendestödjare.
3. Se över förnyade arbetssätt när det gäller försörjningsstöd för ungdomar genom att
intensifiera samarbetet med externa aktörer som arbetsförmedling och försäkringskassa,
samt i så stor utsträckning som möjligt söka de projektmedel som finns, exempelvis från
Finsam.
4. Inom socialpsykiatrin, omsorgen för funktionshindrade samt individ- och
familjeomsorgen fortsätta utredningen av de förslag som presenterats och redovisa
resultaten för socialnämnden.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

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
Socialnämnden beslutade den 26 januari 2010 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta
med åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets krav samt presentera ett färdigt svar för
socialnämnden den 2 mars 2010.
Svaret presenteras för nämnden den 6 april 2010.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner svaret.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Godkänner svaret.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr SN 2010/168

Verkställda delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Under perioden 1 januari 2010 till 31 mars 2010 fattade LSS handläggarna delegerade
beslut, 1-42. Biståndshandläggarna fattade beslut 43-328, under samma period.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Lägger de verkställda delegationsbesluten till handlingarna.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr SN 2010/193

Attestförteckning
Ärendebeskrivning
Med anledning av att Birgitta Johannesson slutar sin tjänst som enhetschef för Solbacka
måste förändringar ske i ordinarie attestförteckning.
Inger Larsson föreslås från den 26 april 2010 som ordinarie beslutsattestant för
äldreomsorgens ansvarsområde 60451x med tillhörande verksamheter.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner förslaget till förändring i ordinarie attestförteckning.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Godkänner förslaget till förändring i ordinarie attestförteckning.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr SN 2010/167

Namnbyte LSS/socialpsykiatri
Ärendebeskrivning
Begreppet handikapp uppfattas vanligen av allmänheten som en förlorad eller ej
utvecklad förmåga hos den enskilde, d v s. att begränsningar i individens kroppsliga
struktur utgör ett hinder. Av den anledningen har Socialstyrelsen i enlighet med
Världshälsoorganisationen WHO:s klassifikationssystem ICD-10 gallrat ur
handikappbegreppet som missvisande och föråldrat.
Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning ersätter handikappbegreppet.
Begreppen har tillskrivits följande innebörd:
Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga.
Funktionshinder är en begränsning som en nedsättning innebär för en person i relation
till omgivning.
Med den nya lydelsen avses en betoning på det omgivande samhällets begränsningar att
möta personer med olika nedsättningar. Den nya lydelsen riktar fokus från personernas
medicinska nedsättningar mot personernas sociala situation.
Handikappomsorgens insatser är inriktade på att kompensera eller förminska de brister
som återfinns i det omgivande samhället. Handikappomsorgens insatser är inte inriktade
på att skapa substitut för de enskilda personernas nedsättningar. Målsättningen är att de
enskilda personerna ska delta i samhällslivet utifrån sina förutsättningar och önskemål.

Förvaltningens förslag
Socialnämnden beslutar om namnbyte för Handikappomsorgen till Omsorgen för
funktionshindrade samt att i all officiell kommunikation använda begreppen
funktionsnedsättning och funktionshinder.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om namnbyte för Handikappomsorgen till Omsorgen för
funktionshindrade samt att i all officiell kommunikation använda begreppen
funktionsnedsättning och funktionshinder.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr SN 2010/204

Rapport avseende god ekonomisk hushållning i Kumla
kommun
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kumla kommun har Deloitte granskat
god ekonomisk hushållning i Kumla kommun.
Projektet syftade till att granska om produktiviteten inom vissa utvalda verksamheter
inom Kumla kommun var lägre än i andra jämförbara kommuner.
Granskningen utfördes genom att jämföra resurskrävande verksamheter inom IFO,
äldre- och handikappomsorg, grundskola, gymnasieskola, förskola, kultur och politisk
verksamhet.
De bedömningsgrunder som bildat underlag för analyser, slutsatser och bedömningar
har i första hand varit material som erhållits från SCB och från gjorda frågor/intervjuer
Förvaltningens förslag
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och lämnar det vidare till
Deloitte senast den 28 april 2010.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden den 6 april 2010.
Socialnämndens beslut
Godkänner förvaltningens förslag till svar och lämnar det vidare till Deloitte senast den
28 april 2010.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr SN 2010/155

Detaljplan för Södra Via 2:18 m fl Via industriområde
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att skapa en plan som slår fast vilken verksamhet som ska
förekomma i området. Vidare blir planen ett naturligt steg att utveckla Via
industriområde. Den största delen av området är inte planlagd.
Planförslaget utgörs av planbeskrivning med miljökonsekvenser, plankarta med
bestämmelser i skala 1:2000, illustration i skala 1:2000, fastighetsregister (utdrag ur
TEFAT FIR, lantmäteriverkets fastighetsdatasystem) samt övrigt material som belyser
förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 sep 2009 att detaljplanen för SÖDRA
VIA 2:18 m fl ska upprättas. Planändringen hanteras som normalt
planförfarande och skickas på samråd till berörda.
Synpunkter på förslaget ska vara Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 6
april 2010.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden avstår från att yttra sig i ärendet.
Socialnämndens beslut
Avstår från att yttra sig i ärendet.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Personärenden
Dom 2010-03-02, Mål nr 113-10
Personlig assistans enligt 9 § 2 st LSS (1993:387)
Förvaltningsrätten bifaller delvis yrkandet om personlig assistans, interimistiskt
Överklagan 2010-02-16 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Överklagan 2010-02-17 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Överklagan 2010-02-18 om personlig assistans enligt 9 § 2 st LSS
Överklagan 2010-02-25 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Överklagan 2010-02-26 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen i form av särskilt
boende, vårdboende/parboende
Placeringsbeslut 2010-03-31 jml 11 § LVU samt beslut jml 14 § 2 st LVU
Placeringsbeslut 2010-03-31 jml 11 § LVU samt beslut jml 14 § 2 st LVU
Övrigt
Uppföljning av verksamhetstillsyn av handläggning och dokumentation i äldreomsorgen
i Kumla kommun från Socialstyrelsen
Cirkulär 2010:19, Ändringar i semesterlagen
Cirkulär 2010:20, Lyft, en ny praktikåtgärd 2010
Förvaltningens förslag
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Lägger meddelandena till handlingarna.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr SN 2010/211

Samråd Norra Mos Företagspark Etapp 4
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att medge en fortsatt utbyggnad (etapp 4) för industrier eller
dylikt i Norra Mos Företagspark i norra Kumla.
Planområdet har en areal på ca 5,7 ha varav ca 4,3 ha avsätts till kvartersmark för
industri, företag eller liknande verksamhet. Övrig mark utgörs av vägar och grönytor.
Planområdet för Norra Mos Företagspark etapp 4 består till stor del av ett öppet fält
men också av Carlbarks och en biltvätt. Plangränsen i norr består av Norra Mosvägen,
i öster av länsväg 641, i söder av skog och i väster av ett öppet fält.
Planförslaget utgörs av planbeskrivning med miljökonsekvenser, plankarta med
bestämmelser i skala 1:2000, illustration i skala 1:2000, fastighetsregister (utdrag ur
TEFAT FIR, lantmäteriverkets fastighetsdatasystem) samt övrigt material som belyser
förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 sep 2009 att detaljplanen för etapp 4
skulle upprättas och skickas på samråd till berörda.
Synpunkter på förslaget ska vara Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 27
april 2010.
Socialnämndens beslut
Avstår från att yttra sig i ärendet.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr SN 2010/221

Utbyte av ledamot i socialnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Mikael Johansson (S) slutar som ledamot, och vice ordförande, i socialnämnden från
och med den 1 april 2010. I hans ställe kommer Annica Eriksson (S). Eftersom Mikael
Johansson även är ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott måste den vakanta
platsen tillsättas.
Annica Eriksson föreslås av socialnämnden som ordinarie ledamot i socialnämndens
arbetsutskott istället för Mikael Johansson från och med den 1 april 2010.
Socialnämndens beslut
Annica Eriksson ersätter Mikael Johansson som ordinarie ledamot i socialnämndens
arbetsutskott från och med den 1 april 2010.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr SN 2010/220

Anmälan enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen (SoL) om hem för
vård eller boende (HVB)
Ärendebeskrivning
Sedan april 2008 har kommuner och landsting som driver hem för vård eller boende
(HVB), eller som har överlämnat till enskild att driva sådant HVB, anmälningsplikt för
denna verksamhet. Från och med den 1 januari 2010 omfattas även övrig verksamhet
som drivs av kommun eller landsting enligt SoL och LSS av anmälningsplikt till
socialstyrelsen.
Boendet Frejgården kommer att starta sin verksamhet för mottagning av
ensamkommande flyktingbarn. Ungdomarna som tas emot saknar generellt ett behov av
behandling men att de har ett behov av omvårdnad, stöd och fostran.
Förvaltningens förslag
Socialnämnden anmäler, till socialstyrelsen, Frejgården som hem för vård och boende
enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden anmäler, till Socialstyrelsen, Frejgården som hem för vård och boende
enligt 7 kap 1 § 1 p socialtjänstlagen.
___

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

