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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 114 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 

Överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.   
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 115 Dnr SN 2011/500 

Ekonomisk rapport för 2011/månadsrapport november 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt presenterar ekonomisk rapport för 2011 och 

månadsrapport för november. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner rapporten med fortsatt uppdrag att få budgeten i balans och 

ger i uppdrag till förvaltningen att göra en djupare analys av vikarietillsättningen inom 

äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade och socialpsykiatri. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 116 Dnr SN 2011/519 

Förändring på Kungsgården avseende avdelningarna 
Berglängan och Kungsgruppen 

Ärendebeskrivning 

I tidigare beslut gällande neddragning av platser inom äldreomsorgen bestämdes att 

korttidsenheten Paviljongen skulle flyttas in på Storstugan. Efter diskussioner och 

analyser av verksamheten har det visat sig finnas andra lösningar som bör vara mer 

framgångsrika. 

 

Socialförvaltningen har arbetet fram ett förslag gällande förändringar på Kungsgården 

avseende avdelningarna Berglängan och Kungsgruppen. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar förlaget till förändringar på Kungsgården.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut med tillägget att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

ta fram en informationspolicy. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förlaget till förändringar på Kungsgården med tillägget att 

socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en informationspolicy. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 117 Dnr SN 2011/506 

Taxor och avgifter 2012 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till taxor och avgifter för 2012. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar förslaget till taxor och avgifter 2012.  

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens behandling 

Gunnel Kask (S) yrkar att habiliteringsersättningen behålls oförändrad, i övrigt enligt 

förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslaget till taxor och avgifter 2012 med tillägget att 

habiliteringsersättningen behålls på nuvarande nivå. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 118 Dnr SN 2011/569 

Omdisponering av investeringsbudget 2011 

Ärendebeskrivning 

I Investeringsbudget 2011 för Socialnämnden finns 700 tkr avsatt för nyckelfri 

hemtjänst. Dessa medel kommer ej att nyttjas och Socialnämnden föreslås besluta att 

omdisponera 400 tkr av dessa medel till inköp av ett fordon till Smedstorps 

korttidsboende.  

 

Ärendet läggs på bordet 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar förslag till omdisponering av investeringsbudget 2011. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till omdisponering av investeringsbudget 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 119 Dnr SN 2011/508 

Tillämpningsföreskrifter för avgift för hemtjänst samt för 
måltider 2012 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på tillämpningsföreskrifter för 2012. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar förslag till tillämpningsföreskrifter 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till socialnämnden för beslut.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till tillämpningsföreskrifter 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 120 Dnr SN 2011/501 

Internbudget 2012 

Ärendebeskrivning 

Socialchef Catarina Carlsson och förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt har tagit fram ett 

förslag på internbudget för 2012. 

 

Förslaget presenterades på gruppmötet den 29 november. 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar förslag till fördelning av internbudgeten 2012 

2. Socialnämnden antar förslag till övergripande internbudget för år 2012 och plan för 

2013 och 2014. 

3. Socialnämnden antar nedanstående förslag på fördelning av utökning i budget: 

     

Färdtjänst                      105 tkr 

Kontaktpersoner OFF          220 tkr 

Personlig assistans OFF    1 500 tkr 

Familjehem IFO        2 500 tkr 

Försörjningsstöd IFO        2 500 tkr 

Enhetschef OFF           300 tkr 

Summa                    7 125 tkr 
 

4. Socialnämnden antar nedanstående förslag på besparingar: 

 

Se över taxor                                                -200 tkr 

Stänga reception                                    -250 tkr halvårseffekt 

En avdelning på Solbacka, 10 platser         -1 350 tkr halvårseffekt 

Summa                                             -1 800 tkr 
 

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till socialnämnden för beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Socialnämndens beslut 

1.Socialnämnden antar förslag till fördelning av internbudgeten 2012 

 

2. Socialnämnden antar förslag till övergripande internbudget för år 2012 och plan för 

2013 och 2014. 

 

3. Socialnämnden antar nedanstående förslag på fördelning av utökning i budget: 

     

Färdtjänst                     105 tkr 

Kontaktpersoner OFF         220 tkr 

Personlig assistans OFF   1 500 tkr 

Familjehem IFO      2 500 tkr 

Försörjningsstöd IFO      2 500 tkr 

Enhetschef OFF         300 tkr 

Summa                  7 125 tkr 
 

4. Socialnämnden antar nedanstående förslag på besparingar under förutsättning att 

erforderlig MBL-process fullgjorts: 

 

Se över taxor                                                                         - 200 tkr 

Stänga reception                                                             - 250 tkr halvårseffekt 

Tillfälligt stänga en avdelning på Solbacka, 10 platser       - 1 350 tkr halvårseffekt 

Summa                                                                      - 1 800 tkr 
 

5. Socialnämnden beslutar att omfördela 1165 tkr från institutionsplaceringar. 

 

6. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på förändring i taxa för 

hemtjänst gällande subvention av avgift för måltider i särskilt boende.  

 



10 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 121 Dnr SN 2011/507 

Internkontrollplan 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 

fastställa en intern kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden 

och rutiner som ska omfattas av granskning under en viss period. 

 

Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och 

risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får 

allvarliga konsekvenser ska prioriteras. 

 

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2012. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar förslaget till internkontrollplan för 2012. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar till socialnämnden för beslut.  

Socialnämndens behandling 

Gunnel Kask (S) föreslår att man lägger till att återrapportering av politiskt fattade 

beslut sker i mars, maj, september och december, i övrigt enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslaget till internkontrollplan för 2012 med ändringen att 

återrapportering av politiskt fattade beslut ska ske i mars, maj, september och december. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 122 Dnr SN 2011/505 

Utdelning av socialförvaltningens fonder 2011 

Ärendebeskrivning 

Samfond för utdelning till behövande inom Kumladelen av Kumla kommun 2011 

Disponibel avkastning för utdelning 2011, 7 553 kr, ska användas till behövande inom 

Kumladelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 7 500 kr. 

 

Samfond för utdelning till behövande inom Ekebydelen av Kumla kommun 2011 

Disponibel avkastning för utdelning 2011, 1 365 kr, ska användas till behövande inom 

Ekebydelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 1 360 kr. 

 

Samfond för utdelning till behövande inom Hardemodelen av Kumla kommun 2011 

Disponibel avkastning för utdelning 2011, 1 166 kr, ska användas till behövande inom 

Hardemodelen av Kumla kommun. Utdelning beviljad med 1 160 kr. 

 

Stiftelsen Esters minne år 2011 

Disponibel avkastning för utdelning 2011, 267 kr. Utdelning i år, 0 kr. 

 

Fonden Stig Johanssons minne 

Disponibel avkastning skall årligen fördelas mellan invalidiserade i Kumla kommun 

bosatta personer med beaktande av deras ekonomiska förhållanden och särskilda behov. 

Disponibla medel för utdelning 2011 är 10 408 kr. Utdelning beviljad med 10 350 kr. 

 

Aina och Paul Johanssons donationsfond år 2011 

Disponibel avkastning för utdelning 2011, 21 753 kr. Utdelning beviljad med 21 600 kr. 

 

Stiftelsen Ingeborg och Frideborg Eriksson fond för blinda inom Kumla och Hardemo 

församlingar i Kumla kommun år 2011 

Disponibel avkastning skall användas för blinda boende i Kumla och Hardemo 

församlingar i Kumla kommun. Begreppet blind inbegriper även gravt synskadade med 

allvarlig funktionsnedsättning som är jämförbar med blindhet. Disponibla medel för 

utdelning 2011 är 69 795 kr. Utdelning beviljad med 69 500 kr. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner utdelningen ur socialförvaltningens fonder 2011. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar till socialnämnden för beslut.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner utdelningen ur socialförvaltningens fonder 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 123 Dnr SN 2011/432 

Remiss miljöprogram 2012-2016 

Ärendebeskrivning 

Miljöprogram 2012 - 2016 ansluter till det nationella och regionala miljömålsarbetet 

med tillhörande åtgärdsstrategier och handlingsprogram. Miljöprogrammet ersätter det 

av fullmäktige antagna miljöprogrammet från år 2007. Programmet omfattar hela 

verksamheten i Kumla kommun inklusive kommunala bolag. Det är ett styrande 

dokument för de kommunala nämnderna och bolagen och ska ge vägledning för 

miljöarbetet och bidra till att vi når miljömålen. Därför innehåller miljöprogrammet 

konkreta och tidsbestämda åtgärder som årligen följs upp. 

 

I remissen så har socialnämnden fått fyra stycken etappmål som förvaltningen ska 

arbeta för att uppfylla senast 2016. Målen är: 

  

1. Minskat CO2-utsläppen med 30 % jämfört med 2008. 

2. 40 % av kommunens bilar vara miljöbilar. 

3. Kommunen ska ställa miljö- och hållbarhetskrav i minst 70 % av alla 

upphandlingar 

4. Alla utskick till nämnder m.m. ska ske digitalt.   

 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar förslag till yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till yttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 124 Dnr SN 2011/457 

Remiss - Rätten att få åldras tillsammans 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har blivit utvald som remisskommun till Socialdepartementets förslag 

"Rätten att åldras tillsammans".  

 

I promemorian lämnas förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som syftar till 

att klargöra att äldre människor som har levt och bott ihop under en lägre tid ska kunna 

fortsätta att leva och bo tillsammans även när den enes behov kräver boende i en 

särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre människor. Enligt förslaget 

ska det för den som beviljats boende i en särskild boendeform för äldre personer anses 

ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo 

oavsett om personerna har olika omsorgsbehov. Registrerade partners likställs med 

makar (jfr 3 kap. 1 § den numera upphävda lagen [1994:1117] om registrerat 

partnerskap). Detta ska gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har bott 

tillsammans. Ändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012. 

 

 

Socialförvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag till yttrande och det kommer att 

läggas på bordet den 13 december. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar förslaget till yttrande på remissen "Rätten att åldras tillsammans".  

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslaget till yttrande på remissen "Rätten att åldras tillsammans". 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 125 Dnr SN 2011/509 

Verkställda delegationsbeslut - november 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2011-10-27 till 2011-11-24 fattade LSS handläggarna delegerade 

beslut, 836-839, äldreomsorgens biståndshandläggare fattade beslut 840-927, under 

samma period.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2011-12-13 § 126 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Meddelanden och information till socialnämnden.  

 

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Överlämnar till socialnämnden för beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 

 

 


