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Socialnämnden 2011-10-19 § 91 Dnr  

Rapporter 

Ärendebeskrivning 
Aktuellt från socialchefen 
Socialchef Catarina Carlsson informerar om aktuella frågor som rör socialförvaltningen. 

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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Socialnämnden 2011-10-19 § 92 Dnr SN 2011/444 

Ekonomisk rapport för 2011/månadsrapport september 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt presenterar ekonomisk rapport och månadsrapport 
för september månad 2011.  
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och ger i uppdrag till förvaltningen i samverkan 
med ekonomikontoret att fortsätta det påbörjade strategiarbetet för att få budgeten i 
balans.  
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Socialnämnden 2011-10-19 § 93 Dnr  

Informationsärende - Genomlysning av IFO 

Ärendebeskrivning 
J Tekonen Konsult AB har genomfört en utredning av IFO med uppdrag att hitta 
åtgärder för att få ned kostnaderna inom denna verksamhet.   
 
Rapporten presenteras för nämnden.  

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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Socialnämnden 2011-10-19 § 94 Dnr  

Informationsärende - Verksamhetsstatistik 

Ärendebeskrivning 
Statistik för socialförvaltningens olika verksamheter kvartal 3 presenteras. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till nämnden för beslut.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Socialnämnden 2011-10-19 § 95 Dnr  

Informationsärende - Brukarundersökning äldreomsorg 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen informerar om den analys och handlingsplan som tagit fram baserat 
brukarundersökningen som genomfördes inom äldreomsorgen under våren 2011. 

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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Socialnämnden 2011-10-19 § 96 Dnr SN 2011/453 

Ansvarsfördelning kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen i kraft (SFS 2010:659). Syftet med den 
nya lagen är att minska vårdskadorna och därmed höja patientsäkerheten i vården. En av 
de stora nyheterna i lagen är att vårdgivarna i fortsättningen blir skyldiga att driva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete.  
 
Förslag till ansvarsfördelning har tagits fram.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar ansvarsfördelningen gällande kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet för Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag 
Överlämnar till nämnden för beslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar ansvarsfördelningen gällande kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet för Kumla kommun. 
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Socialnämnden 2011-10-19 § 97 Dnr SN 2010/214 

Medborgarförslag - flytta hemtjänstens hus till en centralare del 
av Kumla 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har den 1 februari 2010 lämnats om att flytta hemtjänstens hus till 
en centralare del av Kumla. 
 
Kommunstyrelsen har uppdragit till socialnämnden att lämna förslag till yttrande. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner yttrandet.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner yttrandet.  
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Socialnämnden 2011-10-19 § 98 Dnr SN 2011/445 

Kommunalt servicejobb 

Ärendebeskrivning 
Områdeschef Ulf Trolin presenterar ett förslag där delar av budgeterade medel för 
försörjningsstöd används till att tillskapa s k  kommunala servicearbeten. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden uppdrar till Individ- och familjeomsorgen att i samarbete med AME 
tillskapa fem stycken kommunala servicearbeten.   

Arbetsutskottets förslag 
Socialnämnden uppdrar till Individ- och familjeomsorgen att i samarbete med AME 
tillskapa fem stycken kommunala servicearbeten inom ramen för försörjningsstöd.   

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden uppdrar till Individ- och familjeomsorgen att i samarbete med AME 
tillskapa fem stycken kommunala servicearbeten inom ramen för försörjningsstöd.   
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Socialnämnden 2011-10-19 § 99 Dnr SN 2011/423 

Nedläggning av faderskapsutredning jml 2 kap. 7 § 
förstapunkten FB.   

Ärendebeskrivning 
Socialsekreterare Göran Nilsson lämnar in en utredning daterad 2011-09-06. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att faderskapsutredning gällande XXXX, läggs ner enligt 2 kap. 
7 § första punkten Föräldrabalken. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att faderskapsutredning gällande XXXX, läggs ner enligt 2 kap. 
7 § första punkten Föräldrabalken. 
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Socialnämnden 2011-10-19 § 100 Dnr SN 2011/443 

Ej verkställda beslut - kvartal 3 

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, 3 oktober 2011, finns 8 ej verkställda beslut att 
rapportera. 2 inom Individ- och familjeomsorgen och 6 inom Omsorgen för 
funktionshindrade och socialpsykiatri.   
 

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

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna. 
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Socialnämnden 2011-10-19 § 101 Dnr SN 2011/422 

Verkställda delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Under perioden 2011-05-27 till 2011-09-30 fattade LSS handläggarna delegerade 
beslut, 418-444 Biståndshandläggarna fattade beslut 444-829, under samma period.  
 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förslag till beslut.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna.  



14 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2011-10-19 § 102 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Meddelanden till socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  

 
 

 

 


