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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 1 Dnr  

Rapporter 

Ärendebeskrivning 

Aktuellt från socialchefen 

Socialchef Catarina Carlsson informerar om aktuella frågor som rör socialförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger information till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger information till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger information till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 2 Dnr  

Informationsärende - Juridik för förtroendevalda   

Ärendebeskrivning 

Kommunens jurist, Kristin Edström, är inbjuden för att bland annat informera om jäv. 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 3 Dnr  

Information från verksamheten - IFO 

Ärendebeskrivning 

Gabriella Mueller Prabin, enhetschef för familjeenheten och Anneli Koivuniemi, 

enhetschef för vuxen- och ekonomienheten informerar om IFO:s verksamhet. 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 4 Dnr  

Informationsärende - Boendestöd 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens boendestödjare informerar om sitt arbete. 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 5 Dnr SN 2012/5 

Ekonomisk rapport för 2011/månadsrapport december 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Ewa Rodenfelt presenterar muntligt månadsrapporten för 

december 2011. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapporten.  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden godkänner månadsrapporten. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner månadsrapporten med forsatt uppdrag att få budgeten i 

balans. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 6 Dnr SN 2011/573 

Bidrag till BRIS 

Ärendebeskrivning 

BRIS kom den 9 december in med en förfrågan om att Kumla kommun ska ge 

ytterligare bidrag till deras organisation för att kunna öppna en dygnet runt öppen 

stödtelefon. 

  

Socialnämnden beviljade tidgare i år BRIS, 5 kr/barn i Kumla kommun, 24 880 kr, för 

2012.    

Förslag till beslut 

Socialnämnden avslår BRIS ansökan om ytterligare bidrag.   

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden avslår BRIS ansökan om ytterligare bidrag. 

Socialnämndens behandling 

Gunnel Kask (S) yrkar på att socialnämnden överlämnar ärendet till Sydnärkegruppen 

för behandling. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar ärendet till Sydnärkegruppen för behandling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 7 Dnr SN 2011/522 

Ansökan om verksamhetsstöd - Bryggan Örebro 

Ärendebeskrivning 

Bryggan Örebro är en ideel förening under uppbyggnad, vars verksamhet syftar till att 

stödja och hjälpa barnfamiljer där en eller båda föräldrarna är frihetsberövade.   

 

Bryggan har beräknat att kostnaden för att starta och driva verksamheten det första året 

är 553 000 kr och ansöker om bidrag för att täcka dessa kostnader men har inte 

specificerat vilken summa man ansöker om av Kumla kommun.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden avslår Bryggan Örebros ansökan om bidrag.   

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden avslår Bryggan Örebros ansökan om bidrag. 

Socialnämndens behandling 

Gunnel Kask (S) yrkar på att socialnämnden överlämnar ärendet till Sydnärkegruppen 

för behandling. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden överlämnar ärendet till Sydnärkegruppen för behandling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 8 Dnr SN 2011/359 

Oanmäld inspektion vid Kungsgården 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har efter en oanmäld inspektion på Kungsgårdens kortidsboende beslutat 

att socialnämnden ska säkerställa att den sociala dokumentationen under genomförandet 

av beslutade insatser sker enligt gällande lagstiftning.  

 

Vilka åtgärder som viddtagits ska redovisas till Socialstyrelsen senast 2012-01-31. 

 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar yttrandet till Socialstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden antar yttrandet till Socialstyrelsen. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar yttrandet till Socialstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 9 Dnr SN 2011/503 

Socialnämndens mål 2012 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat om åtta mål för hela Kumla kommun 2012. Det är 

sedan upp till varje nämnd att ta fram och besluta om mål för nämndernas verksamheter.  

 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på mål. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden antar förslaget till mål för 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden antar förslaget till mål för 2012. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslaget till mål för 2012.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 10 Dnr SN 2012/8 

Verksamhetsstatistik 2011 - kvartal 4 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Gustav Olofsson presenterar statistik för socialnämndens 

verksamheter för 4:e kvartalet 2011.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 



13 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 11 Dnr SN 2012/6 

Verkställda delegationsbeslut - december 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2011-11-24 till 2011-12-31 fattade LSS handläggarna delegerade 

beslut, 928-935, äldreomsorgens biståndshandläggare fattade beslut 939-1047, under 

samma period.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger delegerade beslut till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 12 Dnr SN 2012/7 

Ej verkställda beslut - kvartal 4 2011 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna har skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut som 

inte verkställts inom tre månader från beslutets 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.  

 

Då tiden för inrapportering ännu inte är slut så är inte siffrorna för kvartal 4 klara. De 

färdiga sifforna kommer att vara med i utskicket till nämndsmötet den 24 januari.  

 

Vid detta rapporteringstillfälle, 15 januari 2012, finns12 ej verkställda beslut att 

rapportera. 5 inom Individ- och familjeomsorgen och 7 inom Omsorgen för 

funktionshindrade och socialpsykiatri.   

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger rapporterade ej verkställda beslut till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 2012-01-24 § 13 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Meddelanden till socialnämnden.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 

 

 


