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Plats och tid Kumlarummet, 2011-01-25, klockan 13:30-16:15 
  
Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) 
 Annica Eriksson (S) Göran Andersson (M) 
 Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) 
 Agneta Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) 
 Mats Gullberg (S) Carina Riberg (MP) 
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 Anders Schölin (M)   
   
Övriga Catarina Carlsson Socialchef Catarina Rosencrantz 

Områdeschef, § 5-6, 11 
 Mikael Calmestig, ekonom  Jan Valentin Områdeschef, § 6, 11 
 Hans Boskär administrativ chef Ulf Trolin Områdeschef, § 6 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 5-16 
 Hans Boskär  

 
Ordförande ...................................................... 
 Gunnel Kask 
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 Jan Engman 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
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Underskrift ...................................................... 
  



2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 5 Dnr  

Informationsärenden 

Ärendebeskrivning 
Omorganisation inom äldreomsorgen. 
Catarina Rosencrantz informerar om sitt förslag till omorganisation av äldreomsorgen. 
Till nämnden har också en riskanalys med anledning av den förestående 
omorganisationen genomförts.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 6 Dnr  

Rapporter 

Ärendebeskrivning 
Aktuellt från socialchefen 
Socialchef Catarina Carlsson informerar om aktuella frågor som rör socialförvaltningen. 
 
Boendestegen och multimodalt team 
Ulf Trolin informerar bland annat om boendestegen och multimodalt team. 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 7 Dnr SN 2011/13 

Ekonomisk rapport/ månadsrapport 

Ärendebeskrivning 
Vik.förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar en muntlig ekonomisk rapport 
för 2010. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner den muntliga ekonomiska rapporten med uppdraget till 
förvaltningen att lämna förslag på åtgärder för att verksamheterna ska komma i balans. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 8 Dnr SN 2010/731 

Begäran om uppgifter 

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen har genom massmedia fått information om missförhållanden som pågått 
nattetid under en längre tid på Kungsgården i Kumla kommun. Efter kontakt med 
kommunen har Socialstyrelsen den 2 november 2010 träffat representanter för 
kommunen. Syftet var att få en redogörelse över händelseförlopp och åtgärder i 
samband med de missförhållanden som framkommit vid Kungsgården. 
 
Vid mötet framkom att verksamhetsansvariga genomför en analys av det inträffade i 
syfte att ta fram en plan för hur personalen ska ge god vård och omsorg nattetid vid 
samtliga boenden inom äldreomsorgen i kommunen. 
 
Socialstyrelsen begär senast 31 januari 2011 en redovisning av den analys som gjorts 
samt vilka åtgärder som planeras, pågår och genomförts. 
 
Områdeschef Catarina Rosencrantz har lämnat förslag på svar till Socialstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar förslag på svar. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag på svar. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 9 Dnr SN 2011/12 

Delegationsordning 2011 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delegationsordning behöver uppdateras efter lagändringar och 
organisationsförändringar. 
Sedan den senaste ändringen av socialnämndens delegationsordning har det 
framkommit att det finns behov av vissa justeringar. Förslag till ny delegationsordning 
presenteras vid gruppmötet den 11 januari. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås anta förändringarna i delegationsordningen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förslag till delegationsordning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 10 Dnr SN 2011/15 

Anbudsöppning för socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU, LUF) 9.kap §7. ”ska minst två personer 

som utsetts av den upphandlande myndigheten delta”. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ge följande personer rätt att öppna anbud. 
 
Ulric Öhman, upphandlare 
Catarina Carlsson, förvaltningschef 
Catarina Rosencrantz, områdeschef 
Ulf Trolin, områdeschef 
Jan Valentin, områdeschef 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ger följande personer rätt att öppna anbud. 
 
Ulric Öhman, upphandlare 
Catarina Carlsson, förvaltningschef 
Catarina Rosencrantz, områdeschef 
Ulf Trolin, områdeschef 
Jan Valentin, områdeschef 



8 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 11 Dnr SN 2011/9 

Riktlinjer för insatser inom kommunpsykiatrin i Kumla kommun 
, 2011 

Ärendebeskrivning 
Förslag på nya riktlinjer för insatser inom kommunpsykiatrin i Kumla kommun, 2011 
har inkommit från områdeschef Jan Valentin. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar riktlinjer för insatser inom kommunpsykiatrin i Kumla kommun, 
2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar riktlinjer för insatser inom kommunpsykiatrin i Kumla kommun 
2011, efter redaktionella ändringar. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 12 Dnr SN 2011/1 

Samråd - Plan- bygg och bostadsprogram 2011-2013 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun upprättar årligen ett treårigt Plan-, bygg- och bostadsprogram 
som härmed översändes för yttrande. 
Kumla har hittills haft en mycket positiv befolkningsutveckling som bland 
annat beror på ett stort bostadsbyggande de senaste åren. Under 2010 har 33 
ansökningar om bygglov för villor lämnats in. Totalt har befolkningen t o m 
v 50 år 2010 ökat med ca 216 personer och uppgår nu till ca 20 430 invånare. 
 
Kumla siktar nu mot 25 000 invånare varvid ett fortsatt bostadsbyggande 
behövs och förväntas. Den redovisade objektlistan visar den kommunala 
handlingsberedskapen för olika bostadsbyggnadsprojekt som bör vara möjliga 
att genomföra. 
För att få ett så realistiskt program som möjligt har kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat översända förslaget för yttrande till berörda.  
 
Yttranden skickas till Plan- och byggavdelningen, senast den 7 februari 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Överlämnar ärendet till socialnämnden för beslut om yttrande. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till yttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 13 Dnr SN 2011/14 

Omdisponering av budget 2011 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fattade den 16 december 2010 beslut om internbudget 2011 för 
Socialnämndens verksamheter. 
 
På grund av organisationsförändringar inom äldreomsorgen behöver omdisponering ske 
av 2011 års budget. Ekonom Mikael Calmestig har lämnat förslag på ny budget för 
Socialnämnden. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar ny internbudget 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden antar förslag till ny internbudget 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 14 Dnr SN 2011/11 

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Ärendebeskrivning 
Under perioden 1 december till 31 december 2010 fattade LSS handläggarna delegerade 
beslut, 1-9 Biståndshandläggarna fattade beslut 10-126, 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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 15 Dnr  

Meddelanden till nämnden 

Ärendebeskrivning 
Personärenden 
- Överklagan 2010-12-30 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
- Överklagan 2010-12-30 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
- Överklagan 2011-01-10 om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 
Övriga 
- Protokoll från Kommunfullmäktige 2010-12-14 Reglementen för styrelser/ nämnder 
- Cirkulär 10:79 från sveriges kommuner och landsting, information om  
   Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
- Sveriges läkarförbund- Läkarförbundets förslag för en god äldrevård. 
- Sveriges kommuner och Landsting- Utdrag ur Justitieombudsmännens  
   ämbetsberättelse. 
 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-01-25 § 16 Dnr SN 2011/46 

Öppettider på Solbackas servering 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse har kommit in från tekniska kontoret angående öppettider på Solbacka 
servering. 
I skrivelsen föreslås att Solbacka servering stängs under helgtid. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge Tekniska kontoret uppdraget att stänga 
Solbackas servering under helgtid. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att 
genomföra en informationsinsats innan kommunstyrelsen tar ställning till om Solbackas 
servering ska stängas under helgtid. 

 


