
 
 
Socialnämnden 

Protokoll 
2011-01-11 

 
Plats och tid Kumlarummet, 2011-01-11, klockan 16:30 
  
Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) 
 Annica Eriksson (S) Göran Andersson (M) 
 Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson 

(FP) 
 Agneta Eriksson (S) Siv Jerlström (KD) 
 Mats Gullberg (S) Carina Riberg (MP) 
 Robert Roos (S)   
   
Närvarande, ej tjg ers Kenneth Svärd (S) Harriet Elfström (V) 
 Gun-Britt Andersson (S) Anette Friman (C) 
 Lars Malmberg (S) Anders Schölin (M) 
 Marianne Arvidsson (S) Jonas Holmström (MP) 
   
Övriga Catarina Carlsson  Mikael Calmestig  
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 1-4 
 Eva-Lena Fagrell  

 
Ordförande ...................................................... 
 Gunnel Kask 

 
Justerare ...................................................... 
 Jan Engman 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2011-01-11 

 
Datum för 
uppsättande 

2011-01-14 Datum för nedtagande  2011-02-09  

 
Förvaringsplats  
  
Underskrift ...................................................... 
 Eva-Lena Fagrell 



2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-11 § 1 Dnr SN 2011/3 

Val av ledamöter till socialnämndens arbetsutskott 2011-2014 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslås besluta om ledamöter och ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Ledamöter: Förslag på ledamöter lämnas på mötet. 
 
Ersättare: Förslag på ledamöter lämnas på mötet. 
 

Socialnämndens beslut 
Beslutar enligt följande: 
Ledamöter för socialnämndens arbetsutskott valdes ordinarie Gunnel Kask (S), Annica 
Eriksson (S), Sölve Persson (S), Jan Engman (C) och Raymonda Kourie (KD). 
 
Som ersättare för socialnämndens arbetsutskott valdes Agnetha Eriksson (S), Mats 
Gullberg (S), Robert Roos (S), Barbro Backlund (FP) och Carina Riberg (MP) 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-11 § 2 Dnr SN 2011/4 

Val av ledamöter till sociala rådet 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslås besluta om ledamöter och ersättare för sociala rådet. 
 
Ledamöter: Förslag på ledamöter lämnas på mötet. 
 
Ersättare: Förslag på ledamöter lämnas på mötet. 
 

Socialnämndens beslut 
Beslutar enligt följande: 
Ordinarie ledamöter för sociala rådet: Annica Eriksson (S) och Kerstin Lundqvist-
Eriksson (FP) 
Ersättare för ledamöter i sociala rådet: Mats Gullberg (S) och Siv Jerlström (KD) 
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Socialnämnden 2011-01-11 § 3 Dnr SN 2011/5 

Val av behöriga undertecknare av nämndens skrivelser 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsen och nämnder i Kumla kommun har 
socialnämnden att förrätta val av behöriga undertecknare av nämndens skrivelser, avtal 
och handlingar. 
 
Förslag till behöriga firmatecknare föreslås enligt följande:  
 
Ordinarie, ordförande Gunnel Kask 
 
Ersättare, vice ordförande Annica Eriksson 
 
Kontrasignering, ordinarie socialchef Catarina Carlsson 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslag. 

Socialnämndens beslut 
Beslut enligt förslag. 
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Socialnämnden 2011-01-11 § 4 Dnr SN 2011/6 

Ej verkställda beslut, kvartal 4 för 2010 

Ärendebeskrivning 
Ej verkställda beslut kvartal 4 år 2010 
 
Kommunerna har skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut som 
inte verkställts inom tre månader från besluts datum. 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 Socialstyrelsen 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 Socialstyrelsen om ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS.  
 
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, 13 januari 2011, finns 5 ej verkställda beslut att 
rapportera. 2 av dessa finns inom äldreomsorgen, 3 inom individ- och familjeomsorgen. 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås lägga rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 
Överlämnar ärendet för beslut till arbetsutskottet 2011-01-13. 
 
 


