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Socialnämnden 2010-10-12 § 73 Dnr  
Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-29 § 150  

Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
Information kring särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande 
flyktingbarn, bland annat om skillnaden mellan god man och särskilt förordnad 
vårdnadshavare. 
Ingrid Stenqvist informerar på socialnämndens sammanträde 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Lägger informationen till handlingarna.  
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Socialnämnden 2010-10-12 § 74 Dnr  
Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-29 § 166  

Rapporter 

Ärendebeskrivning 
Aktuellt från socialchefen 
Socialchef Catarina Carlsson informerar på socialnämndens sammanträde om aktuella 
frågor som rör socialförvaltningen, bland annat om situationen inom äldreomsorgen. 
 
Ekonomisk rapport 
Mikael Calmestig informerar på socialnämndens sammanträde om det ekonomiska 
läget. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Lägger rapporterna till handlingarna. 
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Socialnämnden 2010-10-12 § 75 Dnr SN 2010/489 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-29 § 167  

Remiss gällande klimatprogram för Kumla kommun  

Ärendebeskrivning 
Klimatet håller på att förändras. Idag är de allra flesta forskare eniga om att 
förändringarna i huvudsak beror på utsläpp av koldioxid (CO2) och andra 
växthusgaser. Kraftfulla åtgärder krävs för att minska vår klimatpåverkan. 
Kumla kommun har här en viktig roll genom sitt ansvar för energiplanering, 
fysisk planering, kollektivtrafik, tekniska anläggningar, tillsyn med mera. 
Miljö- och byggnadskontoret översänder härmed ett förslag till Klimatprogram 
samt en Handlingsplan direkt kopplad till programmet för Kumla kommun. 
Programmet är framarbetad i samarbete med Regionförbundet Örebro, som har 
gjort nulägesbeskrivningen. 
 
Klimatprogrammet avser Kumla kommuns verksamheter inklusive de 
kommunägda bolagen Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB. Målen 
som satts upp i klimatprogrammet kompletterar Kumla kommuns 
Miljöprogram och är anpassade främst till det regionala och nationella 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 
 
Remissvar på klimatprogrammet skickas till Miljö- och byggnadsnämnden senast den 
27 september. Remisstiden har förlängts till och med den 1 november 2010.  
 
Socialnämnden beslutade den 7 september 2010 att uppdra till förvaltningen att lämna 
förslag till svar på klimatprogram till socialnämnden den 12 oktober 2010. 
 
Socialförvaltningen har sammanställt ett förslag till svar på klimatprogram för Kumla 
kommun. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till remissvar på klimatprogram för Kumla kommun 
och överlämnar svaret till Miljö- och byggnadsnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut med tillägget att klimatplanen bör utökas med klimatmål inom 
områdena mat och avfall. 

Socialnämndens beslut 
Godkänner förslag till remissvar på klimatprogram för Kumla kommun och överlämnar 
svaret till Miljö- och byggnadsnämnden.  
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Socialnämnden 2010-10-12 § 76 Dnr SN 2010/526 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-29 § 168  

Omdisponering av budget 2010 

Ärendebeskrivning 
I 2010-års internbudget för Socialnämndens verksamheter finns en planeringsreserv på 
totalt 5 051 tkr. Planeringsreserven består av 2 261 tkr som är avsatt för löneökningar i 
samband med 2010 års löneöversyn. Resterande 2 790 tkr är avsatt för oförutsedda 
kostnader under året. 
 
De lokala förhandlingarna är avslutade och socialnämnden föreslås besluta att ge 
förvaltningsekonom i delegation att fördela löneposten från verksamhet 2009 avseende 
löneökningar till respektive verksamhet. Fördelningen ska ske utifrån 
löneförhandlingarnas utfall. 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner omdisponering av budget 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Godkänner omdisponering av budget 2010. 
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Socialnämnden 2010-10-12 § 77 Dnr SN 2010/558 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-29 § 169  

Ej verkställda beslut, kvartal 3 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, 12 oktober 2010, finns 12 ej verkställda beslut att 
rapportera. Sju av dessa finns inom äldreomsorgen, tre inom individ- och 
familjeomsorgen och två inom omsorgen för funktionshindrade. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapportering av ej verkställda beslut för kvartal tre år 2010.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Godkänner rapportering av ej verkställda beslut för kvartal tre år 2010.  
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Socialnämnden 2010-10-12 § 78 Dnr SN 2010/560 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-29 § 170  

Bostäder för äldre 

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse från SPF Kumlabygden inkommen den 4 november 2009, framgår det att 
SPF Kumlabygden ser med oro på att många pensionärer lever i otrygghet och ovisshet 
för att de bor i hus utan hiss, ej centralt, för lite hemhjälp, kunna besluta själva om 
flyttning till annat boende och att inte lägenheten är anpassade för rullstol eller rullator.  
 
Med stöd av detta yrkar SPF Kumlabygden på 
 
1. inventering av befintliga servicelägenheter redovisas, 
 
2. äldreutvecklingen i kommunen redovisas till 2025, 
 
3. kommunen påbörjar planering av trygghetslägenheter och serviceboende. 
 
Arbetsutskottet har gett administrativa chefen och socialförvaltningen i uppdrag att 
lämna förslag till yttrande. 
 
Socialförvaltningen har sammanställt förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till yttrande som svar på skrivelse från SPF 
Kumlabygden.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut med tillägget att en redogörelse av vilka boendeformer som 
finns för äldre personer i Kumla kommun förtydligas.  

Socialnämndens beslut 
Godkänner förslag till yttrande som svar på skrivelse från SPF Kumlabygden. 
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Socialnämnden 2010-10-12 § 79 Dnr SN 2010/559 
Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-29 § 171  

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Under perioden 1 augusti till 30 september 2010 fattade LSS handläggarna delegerade 
beslut, 780-797. Biståndshandläggarna fattade beslut 798-1023, under samma period. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna. 
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Socialnämnden 2010-10-12 § 80 Dnr  
Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-29 § 172  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Inkomna meddelanden till socialnämnden 
 
Personärenden 
Dom 2010-08-20, Mål nr 113-10 
Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, föhandsbesked 
Förvaltningsrätten bifaller överklagan  
 
Meddelande 2010-08-26 till Förvaltningsrätten i Karlstad angående mål nr 113-10 
 
Dom 2010-08-24, Mål nr 50-10 E 
Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
Förvaltningsrätten avslår överklagan 
 
Dom 2010-08-26, Mål nr 100-10 E 
Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
Förvaltningsrätten avslår överklagan 
 
Dom 2010-09-02, Mål nr 4906-10 E 
Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
Förvaltningsrätten avslår överklagan 
 
Dom 2010-09-08, Mål nr 101-10 E 
Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
Förvaltningsrätten avslår överklagan 
 
Överklagan 2010-09-03 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 
Överklagan 2010-09-06 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 
Överklagan 2010-09-14 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 
Beslut 2010-08-19 från Förvaltningsrätten i Karlstad angående särskild avgift enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning 
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Meddelanden, forts. 
 
Övrigt 
Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket (inspektion på  gruppboende 
Kapellgatan, DNR SN 2010/7)  
 
 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Lägger meddelandena till handlingarna. 
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Socialnämnden 2010-10-12 § 81 Dnr SN 2010/609 

Införande av team för strukturerat dygnet-runt stöd till familjer  

Ärendebeskrivning 
Med anledning av kostnadsutvecklingen för individ- och familjeomsorgen föreslås 
nämnden att omgående tillsätta ett team för strukturerat dygnet-runt stöd till familjer 
(MST-team) samt anställa ytterligare en boendestödjare till den förebyggande 
verksamheten. 
 
Teamet  för strukturerat dygnet-runt stöd bör innehålla fyra behandlingsterapeuter som 
arbetar för att förhindra framtida placeringar och med hemtagning av ungdomar från 
institutioner och familjehem.  
 
Arbetet som utförs av befintliga boendestödjare är mycket lyckosamt. Både med en 
utveckling av boendestegen och ekonomiskt, med färre och kortare 
institutionsplaceringar. Arbetet blir dock sårbart när någon är borta. Arbetet med 
boendestegen måste ske både dag- och kvällstid. 50 procent av Robin Hedbergs tjänst 
går åt till vräkningsförebyggande arbete i samarbete med framförallt Kumlabostäder 
AB, men förhoppningsvis även med andra fastighetsägare. Arbetet med boendestöd bör 
fortsättningsvis ske i högre grad i samarbete med mobila teamet. 
 
En samlad kostad för förslaget ligger på ca 2 450  tkr fördelat på 2 000 tkr för 
strukurerat dygnet-runt stöd, inklusive två jourhem samt 450 tkr för tjänst som 
boendestödjare.  
 
Kontinuerlig avrapportering till socialnämnden bör ske. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att: 
 
1. uppdra till förvaltningen att omgående påbörja införandet av ett team för strukturerat 
dygnet-runt stöd till familjer (MST-team), 
 
2. besluta om att ytterligare en boendestödjare ska anställas, 
 
3. en kontinuerlig avrapportering till socialnämnden om arbetet med boendestegen samt 
införandet att dygnet-runt stödet ska ske.   

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden: 
 
1. uppdrar till förvaltningen att omgående påbörja införandet av ett team för strukturerat 
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dygnet-runt stöd till familjer (MST-team), 
 
2. beslutar om att ytterligare en boendestödjare ska anställas, 
 
3. beslutar om att en kontinuerlig avrapportering till socialnämnden om arbetet med 
boendestegen samt införandet att dygnet-runt stödet ska ske.    
 
 
 


