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§ 17

Dnr

Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Områdeschef för äldreomsorgen Catarina Rosencrantz och MAR:en Karin Brage
informerar på socialnämndens sammanträde om aktuellt läge i processen att införa
rambeslut vid bedömning av hemtjänstinsatser.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Socialnämndens beslut
Beslut enligt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr

Rapporter
Ärendebeskrivning
Aktuellt från socialchefen
Socialchef Catarina Carlsson informerar på socialnämndens sammanträde om aktuella
frågor som rör socialförvaltningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna.
Socialnämndens beslut
Beslut enligt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr SN 2011/87

Ekonomisk rapport för 2011/ månadsrapport.
Ärendebeskrivning
Vik förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar ekonomisk rapport och
månadsrapport för januari månad 2011 .
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner rapporten.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten med uppdraget att lämna förslag
på åtgärder för att verksamheterna ska komma i balans.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr SN 2011/88

Riktlinjer för insatser inom äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade i maj 2010 att införa rambeslut vid bedömning av
hemtjänstinsatser. Riktlinjerna för äldreomsorgen har utifrån det omarbetats. Specifikt
avsnittet för hemtjänst.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar Riktlinjer för insatser inom äldreomsorgen.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till Socialnämnden för beslut med föreslagna ändringar.
Socialnämndens beslut
Antar riktlinjer med föreslagna ändringar.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr SN 2011/7

Personuppgiftsombud
Ärendebeskrivning
Personuppgiftsombud
Socialnämnden ska utse ett nytt personuppgiftsombud. Om nämnden inte utser ett nytt
ombud måste behandlingar istället anmälas direkt till Datainspektionen och kontrollen
måste tillgodoses på annat sätt.
Personuppgiftsombudets främsta uppgifter är i korthet att:
- självständigt se till att den personuppgiftsansvarige (socialnämnden) behandlar
personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed.
- påpeka ev. brister för den personuppgiftsansvarige. Om rättelse inte snarast vidtas efter
påpekande, anmäla förhållandet till Datainspektionen.
- samråda med Datainspektionen.
- föra förteckning över de behandlingar som genomförs om dessa är anmälningspliktiga.
- hjälpa registrerad att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade
personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.
Den personuppgiftsansvarige kan överlåta den faktiska behandlingen av
personuppgifter, men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. Det är alltid den
personuppgiftsansvarige som ytterst svarar för att personuppgiftslagen följs och att de
registrerade behandlas korrekt.

Förslag till beslut
Socialchef Catarina Carlsson föreslår socialnämnden att utse utredningssekreterare
Gustav Olofsson till personuppgiftsombud för socialnämnden i Kumla kommun.
Arbetsutskottets förslag
Föreslår socialnämnden att utse utredningssekreterare Gustav Olofsson till
personuppgiftsombud för socialnämnden i Kumla kommun.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens beslut
Beslut enligt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr SN 2011/81

Bokslut 2010, ekonomi
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen beskriver socialförvaltningens ekonomi under 2010. Redovisningen
är utarbetad i samverkan med respektive verksamhetsområde. Bokslut 2010 presenteras
av socialchef Catarina Carlsson och ekonom Mikael Calmestig.
Handlingarna delas ut på gruppmötet.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisningen - bokslut 2010.

Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner årsredovisningen - bokslut 2010.
Socialnämndens beslut
Beslut enligt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr SN 2011/82

Bokslut 2010, verksamhetsberättelse
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen beskriver socialförvaltningens verksamhet under 2010.
Verksamhetsberättelsen är utarbetad av respektive områdeschef i samverkan med
enhetschefer. Verksamhetsberättelse 2010 presenteras av socialchef Catarina Carlsson.
Handlingarna delas ut på gruppmötet.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisningen - verksamhetsberättelse 2010.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner årsredovisningen - verksamhetsberättelse 2010.
Socialnämndens beslut
Beslut enligt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr SN 2011/89

Åtgärder 2011
Ärendebeskrivning
Med anledning av socialnämndens underskott 2010 beslutade socialnämnden den 25
januari 2011 att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att få
budgeten i balans.
Förslag till åtgärder har tagits fram och presenteras på socialnämndens sammanträde.
Catarina Carlsson informerar om det pågående arbetet med analys och åtgärdsförslag
Förslag till beslut
Överlämnas till Socialnämnden för beslut.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnas till Socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Beslutar som följer;
- Begränsar Äldreomsorgen till att klara ut sitt eget underskott på 3 500 000 kr.
- Reducerar korttidsplatserna på Storstugan från 28 platser till 18 platser och överför
resurser till hemtjänsten för att klara den ökande belastningen samt ställer om
korttidsplatserna på Paviljongen till permanenta platser.
- Återdrar en årsarbetare från socialpsykiatrins dagliga verksamhet, Via Villan.
- Fryser habiliteringsersättningen inom LSS på nuvarande nivå.
- Ser över och justerar kontaktpersonuppdragen för personer i gruppboenden.
- Öppenvårdens personal behålls oförändrad och ett multimodalt team på fyra
tjänstemän inrättas samt nya former för samverkan utarbetas.
- Stor restriktivitet med inköp.
- Stor restriktivitet med vikarieanskaffning.
- Stor restriktivitet med utbildningar.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

- Påför brukarna tid för nattbesök.
Ger Socialförvaltningen i uppdrag;
- Att redovisa mer information om resor till dagvård.
- Att skyndsamt utreda möjligheten att bereda plats för autismboende inom
socialförvaltningens befintliga lokaler.
- Att ta fram underlag på vilka grupper som får försörjningsstöd.
- Att ta fram en handlingsplan för hemtagning av placerade ungdomar.
- Att se över hemtjänsttaxan samt debitering av trygghetslarm.
De beslutade åtgärderna beräknas ge en besparing på 4 500 000 kr.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr SN 2010/729

Begäran om sakgranskning
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har natten mellan 8 och 9 november 2010 utfört oanmälda inspektioner
på särskilda boenden. Syftet var att granska om personer på sådana boenden får sina
behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda. Inspektionerna har begränsats till
förhållanden avseende inlåsning och personalbemanning nattetid. Inspektioner har
genomförts i 48 kommuner.
Socialstyrelsen genomförde vid detta tillfälle inspektion på Solbacka vårdboende,
Smaragden.
Med anledning av identifierade brister i verksamheten ska socialnämnden säkerställa
att de boende är skyddade mot frihetsberövande.
att ledningssystemet säkerställer att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att
det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner svar på beslut gällande åtgärdskrav på Solbacka efter
tillsynsbesök av Socialstyrelsen nattetid.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner svaret på beslut gällande åtgärdskrav på Solbacka efter
tillsynsbesök av Socialstyrelsen nattetid.
Socialnämndens beslut
Beslut enligt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr SN 2011/40

Remiss Energiprogram och Handlingsplan för Kumla kommun.
Ärendebeskrivning
Remiss gällande Energiprogram för Kumla kommun 17 januari
2011 till 10 mars 2011
Kumla kommun inklusive de kommunägda bolagen Kumla Bostäder AB och
Kumla Fastigheter AB har ansökt och beviljats statligt energieffektiviseringsstöd
från Energimyndigheten mellan åren 2010 och 2014. Det årliga stödet
uppgår till 280 000 kr. Kommunen åtar sig i och med detta att arbeta aktivt
med energieffektivisering.
Ett av syftena med bidraget är att kommunen ska fungera som pådrivare och
förebild genom att ställa högre krav på energieffektivisering inom de egna
verksamheterna. Vidare är även syftet med stödet att kommunen snabbare ska
byta ut egna och inköpta transporter till sådana som drivs av energieffektiva
och förnybara drivmedel. Kommunfastigheter tillsammans med miljöavdelningen har
översänt förslag till Energiprogram samt tillhörande Handlingsplan för Kumla kommun.
Remissvar på energiprogrammet ska lämnas senast den 10 mars.
Socialchef Catarina Carlsson har lämnat förslag på remissvar.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar remissvaret och lämnar det vidare till miljö- och
byggnadsnämnden.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden antar remissvaret och lämnar det vidare till miljö- och
byggnadsnämnden.
Socialnämndens beslut
Beslut enligt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr SN 2011/80

Detaljplan Norrtorp 5:3 (SAKAB AB)
Ärendebeskrivning
Plan- och byggavdelningen har lämnat in ett samrådsförslag gällande Detaljplan
NORRTORP 5:3 (SAKAB AB) Kvarntorp, Kumla kommun, Örebro län.
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till en höjning av deponiområdet från nuvarande
85 m till 94 m över nollplanet. Den maximala deponihöjden blir därmed ca 30 m över
omgivande mark. Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 22 februari 2011.
Förslag till beslut
Socialnämnden avstår från att lämna synpunkter.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden avstår från att lämna synpunkter.
Socialnämndens behandling
Beslut enligt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr SN 2011/84

Reducerad timersättning för privat utförd personlig assistans
enligt LSS med kommunal ersättning.
Ärendebeskrivning
Enhetschef Margaretha Edvinsson lämnar in förslag på nya taxor för reducerad
timersättning för privat utförd personlig assistans enligt LSS med kommunal ersättning
och att det i fortsättningen förändras årligen i förhållande till förändringar i den statliga
ersättningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner lämnat förslag.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till Socialnämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Antar föreslagna beloppsnivåer för assistansersättningen och de justeras årligen i
förhållande till förändringar i den statliga ersättningen.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr

Meddelanden till nämnden
Ärendebeskrivning
Personärenden:
Överklagan gällande 4 kap 1 § SoL avseende ekonomiskt bistånd
Överklagan gällande 4 kap 1 § SoL avseende ekonomiskt bistånd
Överklagan gällande 4 kap 1 § SoL avseende ekonomiskt bistånd
Dom Förvaltningsrätten i Karlstad 2011-01-17, gällande ekonomiskt bistånd enligt
(2001:453)- SoL
Dom Förvaltningsrätten i Karlstad 2011-01-17, gällande ekonomiskt bistånd enligt
(2001:453)- SoL
Dom Förvaltningsrätten i Karlstad 2011-01-18, gällande avgift enligt 8 kap (2001:453)SoL
Dom Förvaltningsrätten i Karlstad 2011-01-20, gällande bistånd i form av särskilt
boende enligt 4 kap 1 § (2001:453)- SoL
Dom Förvaltningsrätten i Karlstad 2011-02-09, gällande ekonomiskt bistånd enligt
(2001:453)- SoL
Övriga:
Protokoll från Kommunstyrelsen 2010-12-01, tillsättande av ställföreträdande chef för
socialförvaltningen
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-25, tillsättande av tjänst som
utredningssekreterare- socialförvaltningen
Inbjudan från Cognosco AB, Välkommen till rikskonferensen Friska tankar 14-15 april
2011
Förändringar i ordinarie attestförteckning
Beslut från socialstyrelsen gällande tillsynsuppdrag på bataljonen 8-9 november 2010.
(Med i utskicket)
Beslut från socialstyrelsen gällande nämndens handläggning av ett barnavårdsärende.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Socialnämndens beslut
Beslut enligt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

