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§ 57

Dnr

Rapporter
Ärendebeskrivning
Aktuellt från socialchefen
Socialchef Catarina Carlsson informerar om aktuella frågor som rör socialförvaltningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Arbetsutskottets beslut
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr SN 2011/287

Ekonomisk rapport för 2011/ månadsrapport april.
Ärendebeskrivning
Vik. förvaltningsekonom Mikael Calmestig och Liz Hultgren presenterar ekonomisk
rapport och månadsrapport för april månad 2011.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner rapporten med fortsatt uppdrag att få budgeten i balans.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Informationsärende - Boendestöd
Ärendebeskrivning
Information om boendestödet och presentation av ny medarbetare.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens behandling
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

Dnr
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§ 60

Dnr SN 2011/284

Budget 2012, investeringsbudget
Ärendebeskrivning
Förslag på investeringsbudget för 2012-2014 har tagits fram.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden.
Socialnämndens beslut
Socialnämndens ordförande Gunnel Kask (S) lämnar följande förslag på
prioriteringsordning för investeringsbudget 2012:
Investeringar (tkr)
1. Nyckelfri hemtjänst
2. Projektering
äldreboende
3. IT
4. Rehabpark
5. Inventarier
5. Förnyelse sängar m.m
6. Dokumentskåp
7. LSS/Smedstorp
8. Fordon
Summa:

2012
2 929*
1 000

2013
*

2014
*

100
407
500
400
180
300
300
3 187

100
407
500
400
180

100
407
500
400

300
1 887

300
1 707

Gruppledare Jan Engman föreslår prioritera (1) Nyckelfri hemtjänst och (2) Projektering
äldreboende, i övrigt väljer man att inte prioritera äskandena.
Socialnämnden beslutar enligt Gunnel Kasks förslag.
*Socialnämnden ger i uppdrag att ta undersöka kostanden för nycklefri hemtjänst och
lämnar till budgetberedningen.
Socialnämnden vill påpeka att kommunen vid inköp och utbyte av bilar i kommunens
bilpool köper in bilar av större modell då dessa är efterfrågade och ofta uppbokade och
samtidigt ser över bokningssystemet då det finns brister i hur det fungerar idag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Dnr SN 2011/285

Budget 2012, driftbudget
Ärendebeskrivning
Förslag på driftbudget för 2012-2014 har tagits fram.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden.
Socialnämndens beslut
Socialnämndens ordförande Gunnel Kask (S) lämnar följande förslag på
prioriteringsordning för driftbudget 2012:
Prioriterade äskanden (tkr)
1. IFO
2. Sjuksköterskor
3. Personal gruppbostäder
4. Autismboende
5. Personal Socialpsykiatri
6. Undersköterskor
7. Arbetskläder
8. Trygghetslarm
Summa:

2012
*
1 500
2 275
3 500
800
800
300
500
9 675

2013
*
1 500
2 275
3 500
800
800
300
500
9 675

2014
*
1 500
2 275
3 500
800
800
300
500
9 675

Ej prioriterade poster
(utan inbördes ordning)
Service/trapphusboende
LSS/daglig verksamhet
LSS/personlig ass.
Enhetschef Socialpsykiatri
Gruppbostad
Arbetsterapeuter
Biståndshandläggare
Summa:

1 800
700
1 575
800
3 000
1 000
400
9 275

1 800
700
1 575
800
3 000
1 000
400
9 275

1800
700
1 575
800
3 000
1 000
400
9 2775

Oppositionen prioriterar (1) IFO och (2) Sjuksköterskor, i övrigt väljer man att inte
prioritera äskandena.
Oppositionens föreslår att äskandet för försörjningstöd tas bort 2014

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar enligt Gunnel Kask (S) förslag.
Socialnämnden ger vidare i uppdrag till förvaltningen att:
-

Ta fram jämförelsematerial för arbetsterapeuter och biståndshandläggare
Utreda möjligheten att använda Kvarnen eller Viagatan som gruppbostad
Se över möjligheten att hyra in familjhem
Ta upp till diskussion om problemet med tomhyror inom boendestegens
verksamhet.
*Ta fram summa för att individ- och familjeomsorgen ska nå upp till äskad nivå
utifrån befintlig budget

Socialnämnden lämnar ett särskilt yttrande angående utredningen inom individ- och
familjeomsorgen utförd 2010-2011.
Synpunkter som framkommer i slutrapporten skall betraktas i budgetberedningens
arbete.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Budget 2012, utvecklingsområden
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram förslag på utvecklingsområden.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar utvecklingsområden 2012.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2011/307
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§ 63

Dnr SN 2011/281

E-plan 2012
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska i samband med verksamhetsplaneringen beskriva vad man tänker göra
för att utveckla verksamheten med stöd av IT, detta ska göras i en e-plan.
E-planen ska behandla planerad systemutbyggnad, systemansvar, utrustnings- och
utbildningsbehov, budgetfrågor och tidplaner.
Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag på e-plan för perioden 2012-2014.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar E-plan för 2012.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar E-plan för 2012.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Åtgärder
Ärendebeskrivning
Förslag på åtgärder för att få budgeten i balans har tagits fram.
Förslagen presenteras på gruppmötet den 17 maj.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden avslår åtgärdsförslagen.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2011/300
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§ 65

Dnr SN 2011/301

Organisationsförändringar inom individ- och familjeomsorgen
Ärendebeskrivning
Socialchef Catarina Carlsson har lämnat in ett förslag på en ny ledningsorganisation
inom individ- och familjeomsorgen.
Förslaget presenteras på gruppmötet den 17 maj.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget till ny ledningsorganisation inom individ- och
familjeomsorgen.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar föreslaget till ny ledningsorganisation inom individ- och
familjeomsorgen.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Dnr SN 2011/283

Socialjouren
Ärendebeskrivning
Örebro kommun erbjuder nu Kumla kommun att teckna avtal om social jourverksamhet
som avser akuta ärenden efter kontorstid. Erbjudandet gäller dels en grundservicenivå
samt möjlighet att även teckna avtal om akuta utryckningar. Kostanden för grundservice
beräknas för Kumla kommun till 105 000 kr och kostanden för akuta utryckningar till
500 kr/timme/tjänsteman.
Avtalstiden gäller inledningsvis 6 månader, från och med 1 september 2011.
Förslag till beslut
Socialnämnden tecknar avtal med Örebro kommun avseende socialjoursverksamhet
med en grundservice samt inkluderande akuta utryckningar.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens behandling
Socialnämnden tecknar avtal med Örebro kommun avseende socialjoursverksamhet
med en grundservice samt inkluderande akuta utryckningar.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr

Informationsärende - Vision 2025
Ärendebeskrivning
Kumla kommun har startat ett arbete för att ta fram ett visionsdokument för kommunen,
Vision 2025.
Alla nämnder får möjligheten att besvara en enkät om framtidens Kumla.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

14
KUMLA KOMMUN

Socialnämnden

Protokoll
2011-05-31

§ 68

Dnr SN 2011/309

Ansökan om medel Mansmottagning
Ärendebeskrivning
Mansmottagningen i Örebro har hört av sig till kommunerna i sydnärke om ekonomiskt
stöd till sitt arbete bland våldsutövande män. Mansmottagningen har under året utökat
sin verksamhet och ser ett stort behov då flera män hör av sig till dem.
I Kumla är arbetet med de våldsverkande männen ofta eftersatt, vi har få möjligheter att
möta deras behov av stöd, hjälp och behandling. Nu finns det statliga pengar att söka via
socialstyrelsen och mansmottagningen föreslår att kommunerna söker antingen var för
sig eller kommungemensamt.
Föreslagen summa som kommuner kan söka är 100 tkr som ska komma kommunerna
till del via Mansmottagningens arbete.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ansöka om medel till arbetet med våldsutövande män på
Örebro mansmottagning.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ansöka om medel till arbetet med våldsutövande män på
Örebro mansmottagning.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr SN 2011/290

Samverkansprojektet ”Det handlar om kärlek”
Ärendebeskrivning
Rädda barnen startade 2008-2009 projektet ”Det handlar om kärlek” i Östergötland.
Utifrån de goda erfarenheter som framkom av projektet sprids det nu nationellt.
Projektet handlar om att informera barn och unga om deras rättigheter utifrån
barnkonventionen och är ett samverkansprojekt mellan olika myndigheter och
organisationer. Syftet är att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck
genom att informera barn och unga om deras rättigheter. En annan viktig del i projektet
är att olika myndigheter och organisationer informerar om sina verksamheter och
ansvarsområden så att barn och unga vet vart de ska vända sig om deras rättigheter
kränks.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att Kumla kommun ansöker om medel för samverkansprojektet
”Det handlar om kärlek” under perioden augusti 2011 till augusti 2012.
Ett samarbetsavtal upprättas som innebär att det är Rädda Barnen tillsammans med
socialnämnden, som bedriver och ansvarar för projektets genomförande i Kumla
kommun.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att Kumla kommun ansöker om medel för samverkansprojektet
”Det handlar om kärlek” under perioden augusti 2011 till augusti 2012.
Ett samarbetsavtal upprättas som innebär att det är Rädda Barnen tillsammans med
socialnämnden, som bedriver och ansvarar för projektets genomförande i Kumla
kommun.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr SN 2011/299

Samverkansprojekt - Stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld
Ärendebeskrivning
Kommuner kan ansöka om utvecklingsmedel av Länsstyrelsen för att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld.
De flesta socialsekreterarna har genomgått utbildning i hur man bemöter våldsutsatta
kvinnor, men utbildning om barn som bevittnat våld har hittills inte genomförts, vilket
är en brist.
Målet med ansökan är att personalen inom socialtjänsten ska kunna, och vara
motiverade att bedöma barns utsatthet vid förekomst av våld inom familjen eller av
närstående.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ansökan om medel till utbildning av socialsekreterare inom
riskbedömning avseende barn, i samverkan med Laxå, Askersund, Hallsberg, Kumla
och Lekeberg.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner ansökan om medel till utbildning av socialsekreterare inom
riskbedömning avseende barn, i samverkan med Laxå, Askersund, Hallsberg, Kumla
och Lekeberg.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Dnr SN 2011/303

Omvårdnadslyftet
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen.
Omvårdnadslyftet syftar både till att stärka den grundläggande kompetensen för
undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för specialiserade
uppgifter.
Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att
stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina
yrkesroller.
Målet är att höja personalens kompetens och därmed medverka till att höja kvaliteten
inom äldreomsorgen. Omvårdnadslyftet syftar till att stärka både den grundläggande
kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och den kompetens inom dessa
grupper som behövs för specialiserade uppgifter.
Ansökan om medel ska göras till Socialstyrelsen senast den 1 juli 2011.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ansökan.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner ansökan.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Dnr SN 2011/315

Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom
vård och omsorg om äldre personer
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen ska under 2011 besluta om och fördela 282 500 000 kronor för att stödja
kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre
personer. Det är ett regerings-uppdrag. 70 procent av stimulansbidraget ska fördelas till
kommunerna och 30 procent till landstingen.
Regeringens syfte med stimulansbidrag till kommuner och landsting är att stödja deras
arbete med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer.
År 2011 är sista året som kommunerna och landstingen kan söka stimulansbidrag.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner ansökan.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner ansökan.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr SN 2011/273

Detaljplan för Kv Staren m fl, Stationsgatan, Skolvägen
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nybyggnation av 25-30 trygghetsbostäder i
anslutning till Kvarngården. Detaljplaneförslaget ger också Pingstförsamlingen
möjlighet att utöka sin byggrätt genom att ta bort prickmark.
Kv Staren ligger centralt i Kumla väster om järnvägen. Området begränsas i norr av
Pingstkyrkan, i väster av Kvarngården, i söder av Skolvägen och i öster av
Stationsgatan. Planområdet har en areal på ca 3800 m².
Samrådstiden är fr o m den 2 maj t o m den 30 maj 2011.
Arbetsutskottets förslag
Hänskjuter ärendet till socialnämnden.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar yttrandet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr SN 2011/282

Delegationer under sommaren
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Eleonora Bengtsson, har delegation att göra
anmälningar enligt Lex Maria. Under ordinarie MAS semester, veckorna 29-32, föreslås
att Lena Bergh får delegation att anmäla enligt Lex Maria.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Karin Brage, har delegation att göra
anmälningar enligt Lex Maria. Under ordinarie MAR:s semester, veckorna 27-28
föreslås Inger Furberg och under veckorna 31-32 föreslås Terese Börjesson, få
delegation att göra Lex Maria anmälan.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslaget till delegationer under sommaren 2011.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förslaget till delegationer under sommaren 2011.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Dnr SN 2011/279

Verkställda delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning
Under perioden 1 mars till 26 maj 2011 fattade LSS handläggarna delegerade beslut,
142-168 Biståndshandläggarna fattade beslut 169-417, under samma period.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till .
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger verkställda delegationsbeslut till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Personärenden:
1. Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-05-06, gällande bistånd enligt
socialtjänstlagen.
Domslut: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att målet visas åter till
nämnden för bedömning och nytt beslut när det gäller bistånd till kostnaden för
linsvätskor. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.
2. Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-05-09, gällande ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL.
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
3. Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-04-18 gällande korttidsboende enligt
SoL.
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
4. Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-04-18, gällande ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL.
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
5. Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-04-14, gällande bistånd enligt 4 kap. 1 §
SoL, bistånd till begravningskostnad.
Domslut: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
6. Beslut från Socialstyrelsen gällande överflyttning av ärende enligt 16 kap. 1 § SoL.
Domslut: Förvaltningsrätten avslår Ånge kommuns ansökan om överflyttning av ärende
till Kumla kommun.
8. Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-05-19, gällande bistånd enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen (2001:153) SoL
Domslut: Förvaltningsrätten upphäver överklagade beslut och visar målet åter till
Socialnämnden i Kumla kommun för fortsatt utredning.
11. Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-05-13, gällande bistånd enligt 4 kap. 1
§ SoL.
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
12. Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-05-13, gällande bistånd enligt 4 kap. 1
§ SoL.
Domslut: Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut.

Justeringssign
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13. Dom från förvaltningsrätten i Karlstad, 2011-05-13, gällande bistånd enligt 4 kap. 1
§ SoL.
Domslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
14. Dom från kammarrätten i Göteborg, 2011-05-05, gällande ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen (2001:453); fråga om prövningstillstånd..
Domslut: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.
9. Överklagan avsende beslut om ekonomiskt bistånd.
Vid prövning jml 27 § FvL framkommer inga skäl som föranleder ändring av beslut.
10. Överklagan avsende beslut om ekonomiskt bistånd.
Vid prövning jml 27 § FvL framkommer inga skäl som föranleder ändring av beslutet.
Överklagan översänds till Förvaltningsrätten.
15. . . Överklagan avsende beslut om ekonomiskt bistånd.
Vid prövning jml 27 § FvL framkommer inga skäl som föranleder ändring av beslutet.
Överklagan översänds till Förvaltningsrätten.
Övrigt
7. Protokoll från Kommunfullmäktige 2011-04-11 gällande Revisionsberättelse för
Kumla kommun 2010.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

