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Utses att justera Marta Pettersson 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 76-87 

 Viktoria Lundström  
 

 Ordförande   

 Kjell-Åke Nilsson  
 

 Justerare   

 Marta Pettersson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsens socialutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2017-05-15 

 

Datum för anslags uppsättande                  2017-05-22 Datum för anslags nedtagande    2017-06-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontorets arkiv                   
 

Underskrift                

                     Viktoria Lundström 
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Ks su § 76  

 
Godkännande av föredragningslista 

 
 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att godkänna föredragningslistan 
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Ks su § 77 
 
Val av justerare 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att välja Marta Pettersson 
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Ks su § 78    
 
Verksamhetsuppföljning – Lövlundens äldreboende 
 
Hans Björkman och Ann-Christin Johansson samt Anita Hedlund informerar. 

Har inga låsta avdelningar på Lövlunden. Problem med att få ansökningar till 

lediga tjänster av utbildad personal. 

Har inte klart med personal inför sommaren, det är svårt att få tag i vikarier. 

Arbetstiderna tros vara ett av problemen. 

Sjukfrånvaron arbetas förebyggande med, handledning för personalen samt 

hälsocoach finns. 

Dokumentationen ställer högre krav på personalen idag än vad det gjordes förr. 

 
 
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 
Att ta emot informationen 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 79 
 

Ekonomirapport 1, 2017 

Ärendebeskrivning 

Ekonomirapport 1. avser perioden januari till april 2017 inklusive prognos för 

2017. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport 1. Text 

Ekonomisk sammanställning 

Föreslagna åtgärder 

Powerpoint arbetsmiljöarbete 

 
 
 
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 
Socialutskottet godkänner Ekonomirapport 1,och lämnar den till 

kommunstyrelsen. Med tillägg att Utskottet får i uppdrag att komma med 

precisering av planerade åtgärder för de höga sjuktalen inom 

handikappomsorgen och äldreomsorgen. Redovisningen ska ske vid 

sammanträdet i september. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 80 
 
Delegationsbeslut 

 
Äldre och handikappomsorgen             20170101-20170331 
Hemtjänst                                               

Färdtjänst                                               

Särskilt boende                                      

Matdistrubition   
                                    
Individ och familjeomsorgen              20170101-20170331 
Försörjningsstöd                                    

                  Barn och Unga 

                  Vuxna 

                  Dödsboanmälan 
                                         
                
                   

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 15 maj 2017. 

 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2017-05-15             Sida 8         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunfullmäktige 

Revisorer 
 

 

 

 
Ks su § 81 
 
Ej verkställda beslut enl SoL 16 Kap. 6 f § 
 
Ärendebeskrivning 
 

ÄHO-chef Ewy Andersson redovisar ej verkställda beslut. 

Socialutskottet har en rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen och 

revisorerna av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte verkställts inom 3 

månader från beslutsdag). 

Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång per kvartal. En sammanställning av 

rapporten ska meddelas kommunfullmäktige vid nästkommande sammanträde. 

För kvartal 1, 2017 finns inga beslut att rapportera som inte är verkställt. 

 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

att rapporten meddelas kommunfullmäktige, Socialstyrelsen samt revisorerna   
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   Kommunfullmäktige 

Revisorer 
 

 

 

 
Ks su § 82 
 
Ej verkställda beslut enl LSS § 28 f-g. 

 
Ärendebeskrivning 

 

ÄHO-chef Ewy Andersson redovisar ej verkställda beslut. 

Socialutskottet har rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen och revisorerna 

av ej verkställda beslut (gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader 

från beslutsdag). 

Rapporteringsskyldigheten ska ske en gång per kvartal. En sammanställning av 

rapporten ska meddelas kommunfullmäktige vid nästkommande sammanträde. 

För kvartal 1, 2017 finns 2 beslut att rapportera som inte är verkställt, avbrott i 

verkställighet. (kontaktperson och daglig verksamhet) 

 
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

att rapporten meddelas kommunfullmäktige, Socialstyrelsen samt revisorerna 
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   Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

 
Ks su § 83 
 
Information familjecentralens arbete med ungdomar 

 

I samband med att Kommunstyrelsen godkände verksamhetsberättelsen för 

familjecentralen avseende 2016, vid sammanträdet 2017-04-04, så gav 

kommunstyrelsen uppdrag till utbildningschef samt socialchef att till nästa 

kommunstyrelsesammanträde återkoppla hur långt man kommit med uppdraget 

upp till 18 år. 

 

Underlag 
 

PM  

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att föreslå Kommunstyrelsen att notera att de tagit emot information kring 

arbetet med ungdomar upp till 18 år på familjecentralen 

 

https://drive.google.com/open?id=0B8Ez6DY9GaWlTDZXdjZGRUZoOGs
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   Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

 

Ks su § 84 
 
Stärkt kvalitét i särskilt boende nattetid 

 

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen 

Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna 

rekommendation.  

 

Underlag 

Rekommendation från SKL 

PM 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar  
     

att föreslå kommunstyrelsen att anta rekommendationen avseende: 

·  Kännedom om hur situationen är under natten på våra särskilda boenden 

  ·  Planera utifrån individens behov 

  · Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

 

  att föreslå kommunstyrelsen att anta rekommendationen avseende: 

Stärkt ledarskap med undantag från rekommendationen att säkerställa tillgång 

på arbetsledare nattetid då det inte bedöms nödvändigt för att nå en ökad kvalitet 

i vården. 

 

https://drive.google.com/open?id=1YlZAc5qnNWuVxNfXacMegqbeAOTT8WR0wz-BUUEAKWg
https://drive.google.com/open?id=0B8Ez6DY9GaWlRzB2bFNzSHdURTg


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2017-05-15             Sida 12         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

 
Ks su § 85 
 
Riktlinjer för samverkan 

   
På uppdrag av Barn och utbildningsutskottet och Sociala utskottet har riktlinjer 

tagits fram mellan socialtjänst, förskola och skola, för att förbättra samverkan 

mellan sektorerna och klargöra ansvar och övergripande rutiner. 

 

Underlag 
 

Riktlinje för samverkan 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att föreslå kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för samverkan mellan 

Socialtjänst, förskola och skola. 

https://drive.google.com/open?id=0B8Ez6DY9GaWlRXQyMFcyOEJRY3M
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Ks su § 86 
 
Information 
 
 
ÄHO 

- Utskrivningsklara med betalningsansvar 

- Lediga lägenheter på särskilt boende samt lediga platser på Korttids 

 
 
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 
att ta emot informationen 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2017-05-15             Sida 14         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

 
Ks su § 87 
 
Nästa sammanträde 

 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att nästa sammanträde blir den 18 september kl. 08:15. 

 


