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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-09-06 § 77 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 förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-09-06 § 78 Dnr  

Informationsärende - Personalstatistik 

Ärendebeskrivning 
Personalhandläggare Ingrid Andersson presenterar personalstatistik 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-09-06 § 79 Dnr SN 2011/246 

Daglig verksamhet för funktionshindrade behöver utvecklas 
inte avvecklas. 

Ärendebeskrivning 
Personal inom kommunens daglig verksamhet har skickat en skrivelse till 
socialnämnden angående situationen på daglig verksamhet. 
 
Socialförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på skrivelsen.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner svaret. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden stryker sista meningen i svaret. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner svaret med föreslagen ändring. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-09-06 § 80 Dnr SN 2011/407 

Ansökan om bidrag från Föräldraföreningen mot Narkotika 

Ärendebeskrivning 
Föräldraföreningen Mot Narkotika tar hand om anhöriga till missbrukare och ansöker 
om bidrag på 1 kr/inv från Kumla kommun.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner ansökan.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner ansökan och ger socialchef Catarina Carlsson i uppdrag att 
teckna ett nytt avtal med Föräldraföreningen mot Narkotika.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-09-06 § 81 Dnr SN 2011/354 

Ej verkställda beslut, kvartal 2 - 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, 10 juni 2011, finns 5 ej verkställda beslut att rapportera. 
1 inom individ- och familjeomsorgen och 4 inom omsorgen för funktionshindrade och 
socialpsykiatri.  
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-09-06 § 82 Dnr  

Informationsärende - verksamhetsstatistik 

Ärendebeskrivning 
Utredningssekreterare Gustav Olofsson presenterar verksamhetsstatistik för april-juli 
2011.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-09-06 § 83 Dnr SN 2011/369 

Brukarundersökning hemtjänsten och särskilda boenden 2011  

Ärendebeskrivning 
Utredningssekreterare Gustav Olofsson presenterar resultaten av brukarundersökningen 
som genomförts under våren 2011 inom hemtjänsten samt på de särskilda boendena. 
Undersökningen riktade sig mot brukarna, deras anhöriga samt personalen.  
 
Analys och åtgärder kopplade till undersökningen redovisas vid ett senare tillfälle.   
 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-09-06 § 84 Dnr SN 2011/391 

Detaljplan Korsta by 7 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nya småhus i södra delen av Kumla. 
Området är tänkt att uppföras med fristående villor och rad/kedjehus. En del av 
planområdet kan även komma att bli småskalig industri/företagsverksamhet. 
Samtidigt ges möjlighet att bygga om f.d. Korsta vårdcentral till grupp/eller 
vård boende eller helt annan verksamhet. 
Området som i huvudsak utgörs av jordbruksmark begränsas i norr av 
Korstagatan, i öster av jordbruksmark, i söder av jordbruksmark och riksväg 52 
och i väster av småhusområdet Korsta by 1, Slåttergatan. Planområdets areal är 
drygt 5 ha. 

Förslag till 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. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

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. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-09-06 § 85 Dnr SN 2011/402 

Ekonomisk rapport för 2011/månadsrapport augusti. 

Ärendebeskrivning 
Vik. ekonom Liz Hultgren presenterar ekonomisk rapport och månadsrapport för 
augusti månad 2011 . 
  
 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och ger i uppdrag till förvaltningen i samverkan 
med ekonomikontoret att ta fram en strategi för att få budgeten i balans. 
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Socialnämnden 2011-09-06 § 86 Dnr SN 2011/370 

Delårsbokslut 2011 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Catarina Carlsson och ekonom Liz Hultgren presenterar delårsbokslut för 
2011. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner delårsbokslut för 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner delårsbokslut för 2011. 



13 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Socialnämnden 2011-09-06 § 87 Dnr SN 2011/285 

Budget 2012, driftbudget 

Ärendebeskrivning 
2011-05-31 gav nämnden i uppdrag till förvaltningen att ta fram en summa för att 
individ- och familjeomsorgen ska nå upp till äskad nivå utifrån befintlig budget. 
 
Socialchef Catarina Carlsson och ekonom Liz Hultgren presenterar individ- och 
familjeomsorgens äskande.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar individ- och familjeomsorgens äskande. 

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden antar individ- och familjeomsorgens äskande men att en kompletterande 
skrivelse kring äskandet lämnas till nämnden. 

Socialnämndens beslut 
Överlämnar till socialnämndens arbetsutskott att ta beslut efter samordning med Jukka 
Tekonens utredning.    
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Socialnämnden 2011-09-06 § 88 Dnr SN 2011/392 

Nyckelfri hemtjänst 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden gav 2011-05-31 förvaltningen i uppdrag att undersöka kostanden för 
nyckelfri hemtjänst. 
 
Områdeschef Catarina Rosencrantz och inköpsansvarig Ulric Öhman presenterar 
förslaget för investering i nyckelfri hemtjänst.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar föreslaget äskande om investering gällande nyckelfri hemtjänst.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens behandling 
Det nya förslaget från förvaltningen innebär att äsket gäller drift istället för som tidigare 
investering. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar föreslaget äskande om drift gällande nyckelfri hemtjänst och begär 
att KS omvandlar befintliga investeringsmedel för nyckelfri hemtjänst till driftsmedel.  
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Socialnämnden 2011-09-06 § 89 Dnr SN 2011/344 

Lokalförändringar 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Catarina Carlsson presenterar förslag på förändringar av förvaltningens 
användning av befintliga lokaler, de anpassningar av lokalerna som då krävs samt 
kostnaden för detta.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar förslaget.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förslaget och lämnas till budgetberedningen. 
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Socialnämnden 2011-09-06 § 90 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Meddelanden till socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

 


