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§ 30

Dnr

Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Personalchef Ulla Lundholm informerar kring Kungsgårdsärendet.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr

Rapporter
Ärendebeskrivning
Aktuellt från socialchefen
Socialchef Catarina Carlsson informerar om aktuella frågor som rör socialförvaltningen.
Boendestegen och Multimodalt team, Ulf Trolin informerar.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger rapporterna till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr SN 2011/175

Ekonomisk rapport för 2011/ månadsrapport
Ärendebeskrivning
Vik förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar ekonomisk rapport och
månadsrapport för februari månad 2011.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för behandling.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr SN 2011/162

Ändringar i riktlinjer för ekonomisk bistånd
Ärendebeskrivning
Utredare Irene Isaksson föreslår ett flertal ändringar i riktlinjerna för ekonomiskt
bistånd. Ändringarna gäller en ny lydelse för vuxna studerande (s. 11), ett extra bidrag
för barnfamiljer vid långvarigt bidragsberoende, en högsta godtagbar
hemförsäkringskostnad (s. 19), tillägg i bedömningen av behovet av bilinnehav (s. 27).
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner de föreslagna ändringarna i riktlinjerna för ekonomiskt
bistånd.
Arbetsutskottets förslag
Överlämnar till socialnämnden för behandling.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner de föreslagna ändringarna i Riktlinjer ekonomiskt bistånd
med tillägg att datum för revidering skrivs till.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr SN 2011/156

Rapport kring åtgärdsuppdragen och information om
åtgärdsbesluten
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen rapporterar kring åtgärdsuppdragen och informerar om
åtgärdsbesluten.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden arbetsutskott beslutar att förvaltningen ska presentera en handlingsplan
för hemtagning. Överlämnar till nämnden för beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr SN 2011/166

Ung och Trygg i Kumla, ett ESF projekt
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur
och fritidskontoret och Studiefrämjandet ansökt om pengar från ESF-rådet till Projektet
Ung och trygg i Kumla.
Projektet syftar till att ge personal inom skola, socialtjänst, fritid och föreningsliv
instrument och förutsättningar att möta utsatta ungdomar i sin profession samt att hitta
samverkanslösningar över organisationsgränserna för att gemensamt bidra till att
underlätta för denna grupp samt förebygga att nya ungdomar hamnar i utanförskap.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ansökan.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner ansökan.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner ansökan.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Redovisning stimulansbidrag
Ärendebeskrivning
Redovisning av stimulansbidrag.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av stimulansbidrag.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner redovisning av stimulansbidrag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av stimulansbidrag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2011/154
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§ 37

Dnr SN 2011/155

Redovisning avvikelser 2010
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Eleonora Bengtsson och medicinskt ansvarig
för rehabilitering (MAR), Karin Brage redovisar avvikelser under 2010.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av avvikelser.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner redovisning av avvikelser.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av avvikelser.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr SN 2011/152

Redovisning av åtgärder enligt handikappolitiska planen 2010
Ärendebeskrivning
Åtgärder under 2010 enligt Kumla kommuns handikappolitiska plan presenteras för
socialnämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av åtgärder enligt Kumla kommuns
handikappolitiska plan.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden godkänner redovisning av åtgärder enligt Kumla kommuns
handikappolitiska plan men påtalar att begreppet handikapp/handikappad inte ska
användas längre utan ska ersättas med funktionshinder.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisning av åtgärder enligt Kumla kommuns
handikappolitiska plan men påtalar att begreppet handikapp/handikappad inte ska
användas längre utan ska ersättas med funktionshinder.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr SN 2011/163

Verkställda delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning
Under perioden 1 januari- 28 februari 2011 fattade LSS handläggarna delegerade beslut,
127-141 och Biståndshandläggarna fattade beslut 142- 338 under samma period.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr SN 2011/213

Ej verkställda beslut, kvartal 1 för 2011
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning
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, 29 mars 2011, finns 5 ej verkställda beslut att
rapportera. 1 av dessa finns inom äldreomsorgen, 1 inom individ- och familjeomsorgen
och 3 inom omsorgen för funktionshindrade och socialpsykiatri.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr SN 2011/169

Samråd Detaljplan Kv Skäran m fl
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 dec 2010 att ett detaljplaneförslag ska
upprättas och skickas på samråd till berörda.
Kortfattad sammanfattning
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till ett nytt bostadsområde öster om Dalagatan. I
och med planförslaget ges det möjlighet till att ca 23 nya småhustomter skapas samt
område för nya mindre flerbostadshus och radhus. I planförslaget innefattas ett nytt
område för kolonilotter, ca 40 lotter, samt eventuell dammar/sjöar i planområdets östra
del.
Planområdet har en areal på ca 24 ha varav ca 4 ha utgör ny mark för bostäder och ca
2,5
ha ett nytt koloniodlingsområde och är beläget i den östra utkanten av Kumla tätort,
mellan Norra Kungsvägen och Östra leden. Området, som i huvudsak utgörs av en
öppen slätt med odlingsbar mark, begränsas i norr och i öster av Östra leden, i söder av
Kumla kommuns förråd och i väster av Dalagatan och Östra gatan.
Planförslaget utgörs av plan- och genomförandebeskrivning, plankarta med
bestämmelser i skala 1:1000, illustration i skala 1:1000, fastighetsregister (utdrag ur
TEFAT FIR, lantmäteriverkets fastighetsdatasystem) samt förstudie för hållbar
utveckling.
Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dessa till Miljö- och
byggnadsnämnden.
Synpunkterna ska ha inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden senast den 4
april 2011.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger detaljplanen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Socialnämnden lämnar synpunkter om att hänsyn bör tas till en god tillgänglighet för
personer med olika former av funktionsnedsättningar i enlighet med Kumla kommuns
Plan, bygg- och bostadsprogram. Även den yttre miljön, i form av bland annat
parkeringsplatser, bör anpassas för personer med funktionsnedsättningar.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lämnar synpunkter om att hänsyn bör tas till en god tillgänglighet för
personer med olika former av funktionsnedsättningar i enlighet med Kumla kommuns
Plan, bygg- och bostadsprogram. Även den yttre miljön, i form av bland annat
parkeringsplatser, bör anpassas för personer med funktionsnedsättningar.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Personärenden
- Överklagan 2011-02-14 gällande bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen avseende
ekonomiskt bistånd.
- Överklagan 2011-03-11 gällande bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen avseende
ekonomiskt bistånd.
- Överklagan 2011-03-11 gällande bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen avseende
ekonomiskt bistånd.
- Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-02-23 gällande personlig assistans enligt
LSS. Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
- Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-02-23 gällande personlig assistans enligt
LSS. Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
- Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-02-23 gällande retroaktiv ersättning för
personlig assistans enligt LSS. Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
- Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-03-01 gällande bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL. Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
- Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-03-14 gällande bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL. Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
- Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-03-17 gällande bistånd enligt 4 kap 1 §
SoL. Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslut från Socialstyrelsen gällande överflyttning av ärende enligt 16 kap 1 § SoL.
Övriga
- Protokoll från Kommunfullmäktige 2011-02-14, Kumla 25000 Översiktsplan för
Kumla kommun
- Årsberättelse 2010, Barnahus i Örebro län.
- Verksamhetsberättelse 2010, Patientnämnden Örebro län.
- Familjerådgivningens verksamhetsberättelse för 2010 till socialtjänsten i Örebro län.
- Förändring i ordinarie attestförteckning 2011 med anledning av personalförändringar i
äldreomsorgen.
- BRIS- Preliminär verksamhetsplan och budget 2012, BRIS rapporten 2011.

Justeringssign

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

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

