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utredningssekreterare §§ 82-89
Mikael Calmestig, tf
förvaltningsekonom §§ 83-84, 86
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§§ 82-83, 85-86
Catarina Rosencrantz,
områdeschef äldreomsorg § 83

Inger Larsson, systemförvaltare
§ 83
Karin Brage, MAR
§§ 82-84
Margit Gehrke-Flyckt, tjl MAR
§ 82
Sven-Åke Johansson, Örebro
mansmottagning § 82
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§ 82

Dnr

Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Rapport från arbetet med införande av ledningssystem inom socialförvaltningen
Margit Gehrke-Flyckt informerar om rapporten på socialnämndens sammanträde.
Rosengården mm
Jan Valentin informerade på gruppmötet den 2 november om situationen på
Rosengården och framtida behov av boende inom OFF och socialpsykiatrin.
Örebro mansmottagning
Sven-Åke Johansson, ledamot i styrelsen på Örebro mansmottagning informerar om
verksamheten på socialnämndens sammanträde.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden:
1. Lägger informationen till handlingarna.
2. Uppdrar till områdeschef för omsorgen för funktionshindrade att arbeta fram åtgärder
för situationen på Rosengården.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden:
1. Lägger informationen till handlingarna.
2. Uppdrar till områdeschef för omsorgen för funktionshindrade att arbeta fram åtgärder
för situationen på Rosengården.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr

Rapporter
Ärendebeskrivning
Aktuellt från socialchefen
Socialchef Catarina Carlsson informerar på socialnämndens sammanträde om aktuella
frågor som rör socialförvaltningen.
Rambeslut
Områdeschef för äldreomsorgen Catarina Rosencrantz rapporterar på socialnämndens
sammanträde om arbetet med att införa rambeslut inom hemtjänstens verksamhet.
Boendestegen
Områdeschef för individ- och familjeomsorgen Ulf Trolin rapporterar på
socialnämndens sammanträde om arbetet med boendestegen.
Dygnet-runt stöd till familjer
Områdeschef för individ- och familjeomsorgen Ulf Trolin och områdeschef för
omsorgen för funktionshindrade Jan Valentin rapporterar på socialnämndens
sammanträde om arbetet med införande av dygnet-runt stöd till familjer.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut med tillägget att den ekonomiska rapporten fortsättningsvis
lyfts som en egen paragraf på socialnämndens sammanträden.
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna
2. Den ekonomiska rapporten särskiljs från övriga rapporter och utgör fortsättningsvis
en egen paragraf på socialnämndens sammanträden.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr SN 2010/664

Ekonomisk rapport/Månadsrapport
Ärendebeskrivning
Tf förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterade ekonomisk rapport och
månadsrapport för oktober månad 2010 vid gruppmötet den 2 november.
Enligt månadsrapporten prognostiseras ett underskott på 23 miljoner kr för år 2010 för
socialnämndens verksamheter.
Socialnämndens behandling
Socialnämndens ordförande Gunnel Kask (S) yrkar på att socialnämnden:
1. Godkänner den ekonomiska månadsrapporten.
2. Uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att få budgeten i balans.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i
enligt Gunnel Kasks (S) yrkande.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden:
1. Godkänner den ekonomiska månadsrapporten.
2. Uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med att få budgeten i balans.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr SN 2010/640

Sammanträdestider 2011
Ärendebeskrivning
Nämndsekreterare William Wikström presenterar ett förslag till socialnämndens
sammanträdestider 2011. Tiderna avser gruppmöte, arbetsutskott och nämndens
sammanträden.
Vid arbetsutskottets möte den 3 november 2010 föreslogs förändringar i förslag till
sammanträdestider enligt vad som framgår under rubriken arbetsutskottet behandling.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för 2011.
Arbetsutskottets behandling
Socialnämndens arbetsutskott den 10/2 flyttas till 11/2
Socialnämndens arbetsutskott den 14/4 flyttas till 13/4
Socialnämndens arbetsutskott den 2/6 flyttas till 1/6
Socialnämndens sammanträde den 26/4 flyttas till 27/4
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut med angivna förändringar.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för 2011 med de ändringar
som föreslogs vid arbetsutskottets sammanträde den 3 november 2010.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr SN 2010/377

Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser år
2010 - Förslag till projektförklaring
Ärendebeskrivning
Länsstyrelserna fördelar utvecklingsmedel bland annat till så kallade tidiga insatser.
Utvecklingsmedel till tidiga insatser är avsedda för barn till missbrukare eller barn till
föräldrar med psykiska problem, barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna
förekommer, föräldrastöd samt insatser för missbrukande kvinnor som utsätts för våld.
Medlen kan användas för att kartlägga behov av resurser för, och initiera insatser i
samverkan mellan olika verksamheter riktade till den utpekade målgruppen.
Kumla kommun har ansökt och beviljats medel om 320 000 kr för arbetet med "barn
med strul i familjen" med villkoret att verksamheten ska bedrivas på så sätt som angivits
i ansökan samt att beviljat belopp som inte förbrukats ska återbetalas.
Bidraget delas ut när rapport om att projektet påbörjats inkommit till länsstyrelsen.
Samordnare för öppenvården Mats Ekerbring har sammanställt förslag till
projektförklaring. I beräkning av budget har dåvarande förvaltningsekonom Karin Lusth
deltagit.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslag till projektförklaring för "barn med strul i familjen".
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förslag till projektförklaring för "barn med strul i
familjen".
2. Vid mjuknämndens sammanträde den 24 november behandlas frågan om
fördelningen av projektmedel.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr SN 2010/650

Förändring i ordinarie attestförteckning
Ärendebeskrivning
Med anledning av att ordinarie MAR Margit Gehrke-Flyckt är tjänsteledig från och med
oktober månad 2010 måste förändringar ske i ordinarie attestförteckning.
Karin Brage är från och med den 1 november 2010 Medicinskt ansvarig arbetsterapeut
inom socialförvaltningen. Karin Brage föreslås från och den 16 november 2010 som
ordinarie beslutsattestant för ansvarsområde 601000 med tillhörande verksamhet 51116.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förändring i ordinarie attestförteckning.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förändring i ordinarie attestförteckning.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr SN 2010/638

Verkställda delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Under perioden 1 oktober till 31 oktober 2010 fattade LSS handläggarna delegerade
beslut, 1024-1037. Biståndshandläggarna fattade beslut 1038-1163, under samma
period.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Dnr

Meddelanden till nämnden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till socialnämnden
Personärenden
Dom 2010-09-28, Mål nr 2647-10 E
Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
Förvaltningsrätten avslår överklagan
Dom 2010-09-28, Mål nr 1935-10
Tillfälligt utökad personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Förvaltningsrätten avslår överklagan
Dom 2010-10-13, Mål nr 2264-10
Bistånd i form av särskilt boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att socialnämnden i Kumla kommun
åläggs bereda sekretess bistånd i form av särskilt boende. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet till den del det avser särskilt boende på vårdboende på Solbacka i Kumla
kommun.
Dom 2010-10-19, Mål nr 2238-10 E
Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
Förvaltningsrätten avslår överklagan
Överklagan 2010-09-20 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Överklagan 2010-10-15 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Överklagan 2010-09-14 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen
Beslut 2010-09-29 från Socialstyrelsen angående dröjsmål med verkställighet av beslut
enligt socialtjänstlagen (2001:453)
Socialstyrelsen avslutar ärendet
Beslut 2010-10-06 från Socialstyrelsen angående klagomål avseende barnavårdsärende
Socialstyrelsen avslutar ärendet utan ytterligare åtgärd
Granskningsärende barnavård Socialstyrelsen; Socialnämnden har lämnat begäran om
granskning av barnavårdsärende till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen begär redogörelse
för ärendet. En redogörelse har lämnats till Socialstyrelsen.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden till nämnden, forts.
Yttrande till Socialstyrelsen avseende klagomål gällande handläggning av
barnavårdsärende (dnr 9.2 - 27745/2010)
Begäran om yttrande och journal; Socialstyrelsen begär yttrande och journal i ärende
angående klagomål gällande hantering av LVU ärende (dnr 9.2 - 28092/2010)
Föreläggande 2010-11-04 från Förvaltningsrätten i Karlstad att inkomma med yttrande i
ärende angående särskild avgift enligt 16 kap 6 a § SoL
Övrigt
Sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggnadsnämnden 2010-10-12; Detaljplan för
Matildelund/Ryttartorpet
Sammanträdesprotokoll och handling från Kommunfullmäktige 2010-10-18;
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

