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Plats och tid Konferensrum Åbytorp, 2010-12-16, klockan 08:30-10:30  
  
Beslutande Gunnel Kask (S) Andreas Brorson (S) 
 Annica Eriksson (S) Anette Friman (C) 
 Sölve Persson (S) Anders Schölin (M) 
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§ 90 
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Justerare ...................................................... 
 Linda Axäng 
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Sammanträdesdatum 2010-12-16 
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Förvaringsplats Socialkontoret 
  
Underskrift ...................................................... 
 William Wikström 



2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2010-12-16 § 90 Dnr  

Rapporter 

Ärendebeskrivning 
Aktuellt från socialchefen 
Socialchef Catarina Carlsson informerar på socialnämndens sammanträde om aktuella 
frågor som rör socialförvaltningen. 
 
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 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. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
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Socialnämnden 2010-12-16 § 91 Dnr SN 2010/708 

Ekonomisk rapport/månadsrapport 

Ärendebeskrivning 
Tf förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterade ekonomisk rapport och 
månadsrapport för november månad 2010 vid gruppmötet den 30 november. 

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten samt uppdrar till förvaltningen att 
fortsätta arbetet med att få budgeten i balans.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten samt uppdrar till förvaltningen att 
fortsätta arbetet med att få budgeten i balans.  
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Socialnämnden 2010-12-16 § 92 Dnr SN 2010/728 

Omdisponering av budget 2010 

Ärendebeskrivning 
I 2010 års internbudget för Socialnämndens verksamheter finns en planeringsreserv på 
totalt 2790 tkr. Planeringsreserven är avsatt för att möta eventuella kostnadsökningar 
under året. 
 
Kostnadsökningar finns inom flera verksamhetsområden. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden fördelar planeringsreserven till verksamhet 5671 Familjehem barn- och 
unga 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fördelar planeringsreserven till verksamhet 5671 Familjehem barn- och 
unga 
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Socialnämnden 2010-12-16 § 93 Dnr SN 2010/704 

Internbudget 2011 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Catarina Carlsson och tf förvaltningsekonom Mikael Calmestig har lagt fram 
ett förslag på internbudget för 2011. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar förslag till internbudget för 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till Socialnämnden för beslut.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förslag till internbudget för 2011. 
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Socialnämnden 2010-12-16 § 94 Dnr SN 2010/761 

Budgetanpassningsåtgärder 2011 

Ärendebeskrivning 
Läget är bekymmersamt. Den ekonomiska utvecklingen ser inte ut att förbättras. 
Behovet av insatser, främst inom Individ- och familjeomsorgen, fortsätter att växa. 
 
Vi har kommit till ett läge då vi inte bara kan fylla på med pengar, utan måste göra en 
genomlysning av verksamhet för att ta reda på om arbetet utförs kostnadseffektivt. För 
detta kan det behövas någon form av extern insats som kan se på verksamheten med 
andra ögon och kanske våga tänka i nya banor utan att för den skull äventyra kvalitet 
och rättsäkerhet.   

Förslag till beslut 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att: 
 
1. För socialnämnden presentera förslag för att få budgeten i balans. 
2. Ta fram lämplig metod för att genomföra en genomlysning av verksamheten. 
3. Se över möjligheter att förbättra logistik, kommunikation och samarbete mellan olika 
verksamheter, såväl inom som utanför förvaltningen. 
4. Tydliggöra varje chefs verksamhetsansvar och ekonomiska ansvar. Återkommande 
information på arbetsutskottet.     
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att: 
 
1. För socialnämnden presentera förslag för att få budgeten i balans. 
2. Ta fram lämplig metod för att genomföra en genomlysning av verksamheten. 
3. Se över möjligheter att förbättra logistik, kommunikation och samarbete mellan olika 
verksamheter, såväl inom som utanför förvaltningen. 
4. Tydliggöra varje chefs verksamhetsansvar och ekonomiska ansvar. Återkommande 
information på arbetsutskottet.     
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Socialnämnden 2010-12-16 § 95 Dnr SN 2010/705 

Målstyrningsdokument 2011 

Ärendebeskrivning 
Den 2 mars 2010 antog socialnämnden ett målstyrningsdokument där målen för 
socialnämndens verksamhet utgjordes av nio punkter. 
 
Socialnämnden har nu att fatta beslut om målstyrningsdokument för 2011. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att målstyrningsdokumentet som antogs den 2 mars 2010 gäller 
även för 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens behandling 
Gunnel Kask (S) och Linda Axäng (FP) yrkar på att målstyrningsdokumentet utökas 
med en tionde punkt som lyder: 
 
10. Personalen ska bemöta och vårda boende, den enskilda människan och anhöriga på 
ett sätt som de själva skulle vilja bli bemötta och vårdade på.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i 
enlighet med yrkandet. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att målstyrningsdokument som antogs den 2 mars 2010 gäller 
även för 2011 med föreslaget tillägg av en tionde punkt.  
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Socialnämnden 2010-12-16 § 96 Dnr SN 2010/703 

Attestförteckning 2011 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ny attestförteckning för år 2011 är framtagen för socialnämndens 
verksamhetsområde enligt en skrivelse från tf förvaltningsekonom Mikael Calmestig. 
 
Attestförteckningen föreslås gälla från den 1 januari 2011. 
 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till attestförteckning för 2011.  

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till attestförteckning för 2011.  
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Socialnämnden 2010-12-16 § 97 Dnr SN 2010/702 

Internkontrollplan 2011 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en intern kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden 
och rutiner som ska omfattas av granskning under en viss period. 
 
Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och 
risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får 
allvarliga konsekvenser ska prioriteras. 
 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2011. 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut med tillägg av rutin för uppföljning av politiskt fattade beslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2011. 
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Socialnämnden 2010-12-16 § 98 Dnr SN 2010/706 

Taxor och avgifter 2011 

Ärendebeskrivning 
Förslag till förändringar i taxor och avgifter för 2011 finns framtagna. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar förslaget till förändringar i taxor och avgifter för 2011. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förslaget till förändringar i taxor och avgifter för 2011. 
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Socialnämnden 2010-12-16 § 99 Dnr SN 2010/707 
Tillämpningsföreskrifter för avgift för hemtjänst samt för 
måltider 

Ärendebeskrivning 
Tillämpningsföreskrifter för avgift för hemtjänst samt för måltider har utformats i 
samarbete med övriga Sydnärkekommuner. Tillämpningsföreskrifterna föreslås gälla 
från och med 1 januari 2011.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag på tillämpningsföreskrifter för avgift för hemtjänst 
samt för måltider.  

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag på tillämpningsföreskrifter för avgift för hemtjänst 
samt för måltider.  
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Socialnämnden 2010-12-16 § 100 Dnr SN 2010/700 

Utdelning av socialförvaltningens fonder 2010 

Ärendebeskrivning 
Samfond för utdelning till behövande inom Kumladelen av Kumla kommun 2010 
Disponibel avkastning för utdelning 2010, 8 245 kr, ska användas till behövande inom 
Kumladelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 8 200 kr. 
 
Samfond för utdelning till behövande inom Ekebydelen av Kumla kommun 2010 
Disponibel avkastning för utdelning 2010, 2 559 kr, ska användas till behövande inom 
Ekebydelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 2 500 kr. 
 
Samfond för utdelning till behövande inom Hardemodelen av Kumla kommun 2010 
Disponibel avkastning för utdelning 2010, 3 586 kr, ska användas till behövande inom 
Hardemodelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 3 500 kr. 
 
Stiftelsen Esters minne år 2010 
Disponibel avkastning för utdelning 2010, 494 kr. Utdelning beviljad med 450 kr. 
 
Fonden Stig Johanssons minne 
Disponibel avkastning skall årligen fördelas mellan invalidiserade i Kumla kommun 
bosatta personer med beaktande av deras ekonomiska förhållanden och särskilda behov. 
Disponibla medel för utdelning 2010 är 13 858 kr. Utdelning beviljad med 13 750 kr. 
 
Aina och Paul Johanssons donationsfond år 2010 
Disponibel avkastning för utdelning 2010, 21 753 kr. Utdelning beviljad med 21 600 kr. 
 
Stiftelsen Ingeborg och Frideborg Eriksson fond för blinda inom Kumla och Hardemo 
församlingar i Kumla kommun år 2010 
Disponibel avkastning skall användas för blinda boende i Kumla och Hardemo 
församlingar i Kumla kommun. Begreppet blind inbegriper även gravt synskadade med 
allvarlig funktionsnedsättning som är jämförbar med blindhet. Disponibla medel för 
utdelning 2010 är 69 795 kr. Utdelning beviljad med 69 500 kr. 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner utdelningen ur socialförvaltningens fonder 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 
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Utdelning av socialförvaltningens fonder 2010 forts. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner utdelningen ur socialförvaltningens fonder 2010. 
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Socialnämnden 2010-12-16 § 101 Dnr SN 2010/709 

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Under perioden 1 november till 30 november 2010 fattade LSS handläggarna 
delegerade beslut, 1164-1182. Biståndshandläggarna fattade beslut 1183-1295, 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. 
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Socialnämnden 2010-12-16 § 102 Dnr  

Meddelanden till nämnden 

Ärendebeskrivning 
Inkomna meddelanden till socialnämnden 
 
Personärenden 
Dom 2010-11-15, Mål nr 3304-10 E 
Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 
Förvaltningsrätten avslår överklagan 
 
Överklagan 2010-11-02 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 
Överklagan 2010-11-10 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 
Överklagan 2010-11-16 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 
Överklagan 2010-11-25 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 
Ansökan 2010-10-29, Socialstyrelsen ansöker hos Förvaltningsrätt om utdömande av 
särskild avgift enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen 
 
Ansökan 2010-11-23, Socialstyrelsen ansöker hos Förvaltningsrätt om utdömande av 
särskild avgift enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen 
 
Remiss 
Remiss från Socialstyrelsen angående Övervägande om ansökan om utdömande av 
särskild avgift enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS (dnr 9.5.1-18445/2010) 
 
Ordförandebeslut den 19 november 2010 
Socialnämndens ordförande har genom ordförandebeslut beslutat om förlängd 
utredningstid jml 11 kap 2 § SoL i barn- och ungdomsärende.  
 
Klagomål angående handläggning i ärende om utredning gällande personlig assistans 
enligt LSS 
 
 
 
 
 
 
 



16 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Meddelanden till nämnden, forts. 
 
Övrigt 
Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2010-11-15; Förslag till budget 2011 
och flerårsbudget 2012-2013  
 
Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-30; 
Medborgarförslag - flytta hemtjänstens hus till centralare delar av Kumla 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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Socialnämnden 2010-12-16 § 103 Dnr SN 2010/753 

Förslag till arvodering för särskilt förordnade vårdnadshavare 

Ärendebeskrivning 
För ensamkommande flyktingbarn som har fått PUT (permanent uppehållstillstånd) ska 
en särskild förordnad vårdnadshavare utses. Detta beslut fattas av tingsrätten efter att 
ärendet beretts i socialnämnden.  
 
Enligt praxis ersätts förordnade vårdnadshavare efter beslut om arvoderingsnivå i 
socialnämnden. Kostnaden för dessa arvoden bärs av kommunens boende Frejgården. 
 
En grupp bestående av personalchef Ulla Lundholm, föreståndare Suad Poric, 
överförmyndare Elvy Esplund, Marie Eriksson samt IFO-chef Ulf Trolin har utrett 
frågan och föreslår nämnden ett fast arvode på 150 kr/timme. Beräknad tid för 
uppdraget är 10 timmar per månad. Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil.  
 
Särskild förordnad vårdnadshavare ska vid varje månadsslut avlägga en kort rapport till 
föreståndare på Frejgården samt ett tidunderlag till lönekontoret.  
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer timarvodet 150 kronor samt reseersättning 18,50 kr/mil för 
uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare i Kumla kommun.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer timarvodet 150 kronor samt reseersättning 18,50 kr/mil för 
uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare i Kumla kommun.  
 
 


