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Utses att justera  
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 1-11 

 Viktoria Lundström  
 

 Ordförande   

 Mona Andersson  
 

 Justerare   

  Mari Viberg 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsens socialutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2019-01-22 

 

Datum för anslags uppsättande                  2019-01-23 Datum för anslags nedtagande    2019-02-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontorets arkiv                   
 

Underskrift                

                     Viktoria Lundström 
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Ks su § 1  

 
Godkännande av föredragningslista 

 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att godkänna föredragningslistan. 
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Val av justerare 
 
 
Kommunstyrelses socialutskott beslutar 
 

Att välja Mari Viberg 
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Ks su § 3 
 
Ekonomisk uppföljning 

 

Ärendebeskrivning 

Socialchefen informerar kring ekonomin för de verksamheter som 

socialutskottet har verksamhetsansvar för.  

 

   
                   

Socialchefens förslag till beslut 

                     

Socialutskottet tar emot informationen 

 
 
 Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 
 
 Att ta emot informationen
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 4 
 

Fullmakt att företräda kommunstyrelsen i ärenden där det åligger 
kommunstyrelsen att vårda egendom i dödsbo 

 

Ärendebeskrivning 

 

I de fall det inte finns någon som tar hand om och vårdar en avlidens dödsbo 

åligger det kommunstyrelsen att göra det som annars åligger dödsbodelägare. 

För att verkställa detta åläggande föreslås kommunstyrelsen ge fullmakt till 

särskilt utsedda personer att företräda kommunstyrelsen i dessa ärenden.  

 

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse  

Socialchefens förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen sociala utskott föreslår kommunstyrelsen att de ger IFO-

chef Doris Öhlund och Förvaltningsassistent Viktoria Lundström fullmakt att 

företräda kommunstyrelsen i ärenden där det åligger kommunstyrelsen att vårda 

egendom i dödsbo på det sätt som anges i 18:2 Ärvdabalken. Därmed äger de 

rätt att vidta alla åtgärder som kan krävas för att tillfälligt vårda egendom. 

 
 
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 
Att föreslå kommunstyrelsen att de ger IFO-chef Doris Öhlund och 

Förvaltningsassistent Viktoria Lundström fullmakt att företräda 

kommunstyrelsen i ärenden där det åligger kommunstyrelsen att vårda egendom 

i dödsbo på det sätt som anges i 18:2 Ärvdabalken. Därmed äger de rätt att vidta 

alla åtgärder som kan krävas för att tillfälligt vårda egendom. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 

Ks su § 5 
 

 

Länsplan psykisk hälsa 

 
Detta är den tredje länsplanen som skrivs i Västerbotten rörande psykisk hälsa 

inom det specifika projektet Uppdrag psykisk hälsa (UPH). Övergripande syfte 

med UPH är att ”skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området 

psykisk hälsa” samt att ”stimulera till en förbättring och förstärkning i 

verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet”  

 

Årets länsplan 2018 innehåller en uppföljning av 2017 års målområden samt en 

aktivitetsplan för 2019 med fyra länsövergripande aktiviteter. 

 

AC-konsensus rekommenderar Landstinget och de 15 kommunerna i 

Västerbotten att anta hela eller delar av den länsgemensamma analysen och 

handlingsplanen rörande psykisk hälsa 2018.   

 

Beslutsunderlag 

Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser rörande psykisk 

hälsa 2018 

Rekommendation från AC-konsensus 

 

Socialchefens förslag till beslut   

att kommunstyrelsens sociala utskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser rörande psykisk 

hälsa 2018 i sin helhet i enlighet med AC-konsensus rekommendation.  

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att föreslå kommunstyrelsen att anta Länsgemensam analys- och handlingsplan 

för riktade insatser rörande psykisk hälsa 2018 i sin helhet i enlighet med AC-

konsensus rekommendation. 

 

https://drive.google.com/open?id=1pVjsW0Jx1UR3CgnXE-LfoPGEBmbLlhap


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2019-01-22           Sida 8         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

 

Ks su § 6 
 

Förordnande om kompletterande beslutanderätt 
  

Kommunstyrelsens ordförande, eller ledamot som kommunstyrelsen 

förordnat, får fatta beslut i vissa frågor enligt LVU och LVM om 

kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas.  

 

Socialchefens förslag till beslut   

Att sociala utskottet föreslår att kommunstyrelsen förordnar  Mona Andersson, 

ordförande i sociala utskottet och Marie Viberg, vice ordförande i sociala 

utskottet, att besluta om: 

  

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6§ LVU 

  

Beslut om hur vården skall ordnas enligt 11§ LVU 

  

Begäran om polishandräckning enligt 43§ LVU 

  

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när 

överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren enligt 

14§ 2st. 1p. LVU 

  

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller 

vårdnadshavaren enligt 14§ 2st 2p. LVU 

  

Beslut om hur den unges umgänge med förälder eller andra vårdnadshavare 

ska utövas efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 

när överenskommelse inte kan nås enligt 31§ LVU 

  

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27§2 st. LVU 

  

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden enligt 11§ 

2,3 st. LVU 

  

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13§ LVM 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar forts. 
 

Att föreslå att kommunstyrelsen förordna Mona Andersson, ordförande i sociala 

utskottet och Marie Viberg, vice ordförande i sociala utskottet, att besluta om: 

   
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6§ LVU 

  

Beslut om hur vården skall ordnas enligt 11§ LVU 

  

Begäran om polishandräckning enligt 43§ LVU 

  

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när 

överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren enligt 

14§ 2st. 1p. LVU 

  

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller 

vårdnadshavaren enligt 14§ 2st 2p. LVU 

  

Beslut om hur den unges umgänge med förälder eller andra vårdnadshavare 

ska utövas efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 

när överenskommelse inte kan nås enligt 31§ LVU 

  

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27§2 st. LVU 

  

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden enligt 11§ 

2,3 st. LVU 

  

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13§ LVM 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2019-01-22           Sida 10         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

 

Ks su § 7 
 

Sammanträdestider KSSU 
 

Sociala utskottets sammanträdestider den 12 mars och den 14 maj krockar med 

andra åtaganden för bland annat utskottets ordföranden. Om möjligt bör dessa 

sammanträdestider flyttas. Det är dock viktigt att en flytt av sammanträdet inte 

påverkar beslutsordningen i förhållande till Kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  

 

Utöver detta finns ett behöva av att boka in extra utskottssammanträden inför 

sommar och julledighet för behandlande av individärenden som inte kan vänta. 

   

 

Socialchefens förslag till beslut   
  

Att sociala utskottet ser över möjligheten att flytta sammanträdestiderna den 12 

mars och den 14 maj, samt att utskottet bokar in extra sammanträden för att 

behandla individärenden inför sommarledighet och julledighet.  

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

Att flytta sammanträdestiderna den 14 maj till den 7 maj, samt att utskottet 

bokar in extra sammanträden den 10/6 13:00 för att behandla individärenden 

inför sommarledighet. 
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   Kommunstyrelsen  
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Utbetalning av resterade habiliteringsersättning 2018 
 

Förslag från centerpartiet genom Marie Viberg att resterande belopp av 

rekvirerade medel för att höja habiliteringsersättningen för personer med daglig 

verksamhet, fördelas mellan de brukare som erhållit habiliteringsersättning 

under de senaste 6 månaderna.  
 

Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Marie Viberg 

Tjänsteskrivelse 
 

 

Socialchefens förslag till beslut  

Att den resterande summan som ej utbetalats utifrån beslut om höjd 

habiliteringsersättning under 2018, återbetalas till Socialstyrelsen. 

Yrkande: Mari Viberg (C) 

Marie Viberg yrkar på att socialutskottet förestlår kommunstyrelsen besluta 

- att resterade statliga medel 119 550 kr fördelas på brukarna 

- att brukare aktiva i daglig verksamhet upp till sex månader under 2018 får en 

utbetalning med 3300 kr/person 

- att brukare aktiva i daglig verksamhet mer än sex månader under 2018 får en 

utbetalning med 6450 kr/person. 

- att rekvirerat omfördelat statsbidrag 353 594 kr återbetalas till Socialstyrelsen. 

Martin Lundgren (C) bifall till Mari Vibergs yrkande 

Ordförande ställer yrkandet mot liggande förslag och finner att liggande förslag 

vinner bifall 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

Att föreslå kommunstyrelsen att den resterande summan som ej utbetalats 

utifrån beslut om höjd habiliteringsersättning under 2018, återbetalas till 

Socialstyrelsen.  

Reservation: 
Mari Viberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

https://drive.google.com/open?id=1eh6OCuruuvJ07WLHkNBCuVc6lrIG5FFx
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   Kommunstyrelsen  
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Avveckling av anhörigkonsulent 

 

Med anledning av att sektorn under 2019 har stora ekonomiska utmaningar 

behöver vi se över alla våra verksamheter för att se om vi kan minska på våra 

kostnader. Frågan om anhörigkonsulentens framtid blir aktuell utifrån att den 

person som innehaft tjänsten nu har sagt upp sig och lämnat sin tjänst. 

Anhörigkonsulenten har haft en tjänstgöringsgrad på 50%. 

 

 

Underlag 

Tjänsteskrivelse 

Riskanalys 

 

Socialchefens förslag till beslut  

Att anhörigkonsulent avvecklas. 

Yrkande:  

Mari Viberg (C) socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att tjänsten som 

anhörigkonsulent fortsatt finns kvar. 

Martin Lindström (C) bifall till Mari Vibergs yrkande. 

Ordföranden ställer yrkandet mot liggande förslag och finner att förslaget 

vunnit bifall. 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

Att föreslå Kommunsstyrelsen att anhörigkonsulent avvecklas. 

 
Reservation: 

Mari Viberg (C) reserverar sig mot beslutet.

https://drive.google.com/open?id=1mm9xrKitAS0JrI3ZQIs36IJwnubh3ZII
https://drive.google.com/open?id=1Jp0OkMpak8bC-CnwEFB561QhpZ_LYpyJ
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   Kommunstyrelsen   
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Delegationsbeslut 
 

Äldre och handikappomsorgen             20180901- 20181231     

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS                                     

  

  

Individ och familjeomsorgen               20180901- 20181231 

Försörjningsstöd                                    

 Barn och Unga 

 Vuxna 

 Missbrukare 

 Dödsboanmälan 

 Familjerätt 

                    

Socialchefens förslag till beslut 

 

Socialutskottet godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 22 januari 2019 

 

 Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

Socialutskottet godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 22 januari 2019 
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Ks su § 11 
 

Information 
 

 ÄHO 

- Utskrivningsklara med betalningsansvar 

- Lediga lägenheter på särskilt boende samt lediga platser på Korttids 

 
 Individ- och familjeomsorgen 

 Anmälningar 

 Försörjningsstödet, november och december 

 Rapport från IVO om våld i nära relation 

 
 Socialchef 

 Medarbetarenkäten 2018 

 Åtgärder för budget i balans 2019 

 
 Information från utskottets ledamöter 

 

Socialchefens förslag till beslut 

att Kommunstyrelsens socialutskott tar emot informationen 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar  
 

Att ta emot informationen 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1XLLYolII93WiGPqE0hFfke52CJdtMS2E
https://drive.google.com/open?id=1t0DK2c_qGjigT_UmElFLzfp0RmSNmukB
https://drive.google.com/open?id=1M_Wpl6kRwU-wUO6BIDUmmAhfJ5vhX4dQ
https://drive.google.com/open?id=1M5KTU3A9RuEwfwQIIPy1TcA_SDKD-OfZ

