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Socialnämnden 2011-11-15 § 103 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 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Socialnämnden 2011-11-15 § 104 Dnr  

Informationsärende - KPB 

Ärendebeskrivning 

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och 

brukare inom kommunal vård och omsorg. KPB används för att få fram bättre 

information om prestationer och kostnader inom socialtjänsten, något som i sin tur ger 

ett bättre underlag för styrning, uppföljning och förbättring av verksamheten. Olika 

kommuner kan jämföras inom dimensionerna brukarmix, produktivitet, konsumtion och 

resultat.  

 

Företrädare för Ensolution presenterar resultaten för Kumla kommun 2010.  

 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och tillägger att materialet ska 

ligga som underlag för vidare analyser och planering för framtida behov 



5 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-11-15 § 105 Dnr SN 2011/479 

Ekonomisk rapport för 2011/månadsrapport oktober 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt presenterar ekonomisk rapport och månadsrapport 

för oktober månad 2011. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten.  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden för 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.  



6 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-11-15 § 106 Dnr  

Informationsärende - Multiteamet 

Ärendebeskrivning 

Representanter för Multiteamet presenterar sin verksamhet för nämnden.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Socialnämnden 2011-11-15 § 107 Dnr  

Informationsärende - Informationshantering och journalföring i 
hälso- och sjukvård 

Ärendebeskrivning 

MAS Eleonora Bengtsson informerar kring riktlinjerna som tagits fram ihop med 

Regionförbundet Örebro för informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvård.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Socialnämnden 2011-11-15 § 108 Dnr  

Informationsärende - Samordningsförbundet Sydnärke 

Ärendebeskrivning 

Information kring Samordningsförbundet Sydnärkes arbete. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Socialnämnden 2011-11-15 § 109 Dnr SN 2011/442 

Remiss - rätt fart i staden 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 september 2011 att skicka 

tekniska kontorets förslag till ”Rätt fart i staden” på remiss. 

 

Tekniska kontoret har med hjälp av handboken "Rätt fart i staden" gjort en 

kartläggning och översyn av kommunens tättbebyggda områden. Utifrån detta 

har ett förslag tagits fram angående nya hastighetsgränser. 

 

Remisstiden pågår mellan den 28 september och den 7 november 2011. 

Synpunkter skickas senast den 4 november 2011 till miljö- och 

byggnadskontoret. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden har inget att erinra gällande remissen 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden har inget att erinra gällande remissen, Rätt fart i staden och påpekar att 

det är bra att man överlag sänker hastigheterna och då särskilt i anslutning till 

socialnämndens olika boenden.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra gällande remissen, Rätt fart i staden och påpekar att 

det är bra att man överlag sänker hastigheterna och då särskilt i anslutning till 

socialnämndens olika boenden.  
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Socialnämnden 2011-11-15 § 110 Dnr SN 2011/470 

Remiss för ”Skyltning i Kumla – råd och riktlinjer 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 september 2011 att skicka ”Skyltning 

i Kumla – råd och riktlinjer” och dess bilagor ”Vägvisningsplan” och ”Skyltning av 

Kumla kommuns verksamheter” på remiss. Dokumenten finns publicerade på Kumla 

kommuns hemsida under rubriken Bygga & bo/samhällsplanering. 

 

Remisstiden pågår mellan den 18 oktober och den 20 december 2011. 

 

"Skyltning i Kumla – råd och riktlinjer" är bifogad samt bilagan "Skyltningen av Kumla 

kommuns verksamheter" övriga bilagor finns att läsa på Kumla.se, se ovan. 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden har inget att erinra gällande remissen, Skyltning i Kumla, råd och 

riktlinjer. 

Arbetsutskottets behandling 

Socialnämndens arbetsutskott ger i uppdrag till förvaltningen att ta fram ett förslag på 

svar på remissen.  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslaget till yttrande gällande, Skyltning i Kumla, råd och 

riktlinjer. 
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Socialnämnden 2011-11-15 § 111 Dnr SN 2011/481 

Sammanträdestider 2012 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Gustav Olofsson presenterar ett förslag till socialnämndens 

sammanträdestider 2012. Tiderna avser gruppmöte, arbetsutskott och nämndens 

sammanträden. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för 2012. 
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Socialnämnden 2011-11-15 § 112 Dnr SN 2011/480 

Verkställda delegationsbeslut - oktober 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2011-09-31 till 2011-10-27 fattade LSS handläggarna delegerade 

beslut, 829-835, biståndshandläggarna fattade beslut 836-930, under samma period.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna. 
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Socialnämnden 2011-11-15 § 113 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Meddelanden till nämnden under oktober månad. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämndens arbetsutskott överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 


