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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks su § 49   
 
 

Godkännande av föredragningslista 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 
 

Att godkänna föredragningslistan 
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Ks su § 50 
  

Val av justerare 
  

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

Att välja  Marie Viberg 
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Ks su § 51 
 

Ekonomirapport 1. 2019 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

att godkänna Ekonomirapport 1,och lämna den till kommunstyrelsen. 
Samt att socialförvaltningen redovisar för utskottet plockar ut de tre 
verksamheter som har högst sjukfrånvaro och redovisar handlingsplaner samt 
en rehabiliteringsprocess. 
Socialutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anlita en konsult som 
ska utreda var besparingar bedöms kunna göras. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomirapport 1. 

Analys av verksamheter med prognostiserat underskott 

Månadsrapport 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

Ks su § 52 
 

Ändring i delegationsordningen avseende beslut 
om försörjningsstöd 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

Att föreslå kommunstyrelsen fattar beslut om ändring i delegationsordningen 

avseende beslut i ärenden försörjningsstöd enligt följande:  

 

S 1.7.  Beslut i ärenden om försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL  

a) upp till 30 % av ett basbelopp  a) Socialsekreterare 

b) upp till 100 % av ett basbelopp  b) IFO-chef 

c) över ett basbelopp   c) Socialutskott  

Beslut enligt 4 kap 4, 5 §§ SoL  

d) med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd d) Socialsekreterare 

e) med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd   

e) Socialsekreterare  

 Sammanfattning 

Vid revidering av delegationsordingen 2019 uppstod ett fel i förslaget till beslut 

avseende socialsekreterarens delegation att fatta beslut om försörjningsstöd. I 

den aktuella delegationsordningen saknar socialsekreterare delegation om att 

fatta beslut om försörjningsstöd. Delegationsordningen behöver därför revideras 

utifrån förslaget nedan.  
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 Ks su § 53  
   

Beslut om delegation till 1:e Socialsekreterare 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att delegera följande beslut till 1:e socialsekreterare: 

  
Beslut om att inleda utredning (Barn och Vuxna) vid anmälan, enligt 11:1,2  SoL 
Beslut om att utredning inte skall inledas (Barn och Unga), enligt 11:1 SoL 
Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd (barn och vuxna) enligt    
11 kap 1 § SoL  

 
Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård, enligt 7§ LVM 
Beslut om att utredning inte skall inledas, eller att påbörjad utredning skall läggas ned, 

alternativt övergå till utredning enligt 11:1 SoL, enligt 7§ LVM 
 

 

Med anledning av att IFO inrättar funktionen 1:e socialsekreterare med uppdrag att ta 

över delar av IFO-chefens uppgifter behöver ändring i delegationsordningen göras 

avseende följande beslut.  
 

Beslut om att inleda utredning (Barn och Vuxna) vid anmälan, enligt 11:1,2  SoL 
Beslut om att utredning inte skall inledas (Barn och Unga), enligt 11:1 SoL 
Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd (barn och vuxna) enligt    
11 kap 1 § SoL  
Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård, enligt 7§ LVM 

  
Beslut om att utredning inte skall inledas, eller att påbörjad utredning skall läggas ned, 

alternativt övergå till utredning enligt 11:1 SoL, enligt 7§ LVM 
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 Ks su § 54   Dnr 70 19/30 700 
 

Rekommendation till kommunernas om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  

 
 Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

Att föreslå kommunstyrelsen beslutar i enlighet med SKLs rekommendation att: 

Kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att 

arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, 

brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en kostnad av 

maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. 

Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).   

 

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 

medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. 

De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.   

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 

kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 
 
 Ärendebeskrivning 
   

Det råder en bred enighet om vikten en kunskapsbaserad socialtjänst. För att nå 

detta behövs en kontinuerlig utveckling. Kommunerna, SKL och staten har 

därför under lång tid samverkat för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Till 

stora delar har det arbetet finansierats inom ramen för överenskommelser mellan 

staten och SKL. Finansieringen har hittills varit av kortsiktig karaktär. Medlen 

som förut var riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, 

generella statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 

användas.  

I nuläget är de nationella kvalitetsregistren underfinansierade på grund av 

minskade nationella anslag. Även fortsättningsvis kommer staten och regionerna 

att bidra till finansiering av nationella kvalitetsregister, men även kommunerna 

kommer att behöva bidra till finansieringen av de register som de använder. 

Brukarundersökningar och övrigt stöd till utveckling av systematisk uppföljning 

har tidigare finansierats genom överenskommelser med staten och även interna 

utvecklingsmedel. 

Med anledning av detta föreslår SKL att kommunerna beslutar om en gemensam 

finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning. 

  

 

Beslutsunderlag 
 

Följebrev från SKL avseende rekommendationen 
 Underlag från SKL 

https://drive.google.com/open?id=1jkIEhwddsUWylY2-_1eqmVIoNcjVqwrK
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 Ks su § 55   Dnr 70 19/29 700 

 Bistånd utan biståndsprövning 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
Att socialutskottet beslutar att anta riktlinjen och att den gäller från och med 

2019-10-01 

  

Sammanfattning 
 

I informationen står vad man kan ansöka om för serviceinsatser, den som har 

fyllt 75 år och bor i Robertsfors kommun har möjlighet att ansöka. 

För att kunna ansöka ska särskilda kriterier uppfyllas samt att i hushåll där 

makar bor ska bägge ha fyllt 75 år. Maria Rölvåg informerar kring ärendet. 
  

Beslutsunderlag 
 

Riktlinjer 

Information 

Ansökan 

  
 

  

 

https://drive.google.com/open?id=13OEq4x5-UFW2YjEhEjRjwHJwIuZqqwqj
https://drive.google.com/open?id=1lagvl16Sv6kB6CUQ3mxxV4ZS6Hz7jllA
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   ÄHO chef 

Socialchef 
Ekonomichef 

 

 

 

Ks su § 56   Dnr 70 19/28 700 

 Statsbidrag Habiliteringsersättning 2019 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

Socialchefen får i uppdrag att fördela ersättningen så att den betalas ut i juni. 

Utbetalningen fördelas i två ersättningsnivåer. 

FUB har meddelat att de vill att pengarna ska betalas ut i en klumpsumma. 

Marie Viberg C yrkar att det ska tas ett nytt beslut om vi får några extra pengar 

som ska betalas ut och hur. 

  

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har utlyst statliga medel som kommunerna kan rekvirera för att 

införa, höja eller bibehålla höjd habiliteringsersättning 2019. 

Sociala utskottets ordförande samt kommunstyrelsens ordförande har lämnat i 

uppdrag till socialchef att utreda och presentera ett förslag till att använda 2019 

års sökta medel för Habiliteringsersättning. Sociala utskottets ordförande och 

kommunstyrelsens ordförandes förslag är att sökta medel ska användas till att 

bibehålla 2018 års höjda ersättning och att den resterande delen av Robertsfors 

tilldelning ska användas till en sommarbonus som fördelas på alla som uppbär 

habiliteringsersättning utifrån tjänstgöringsgrad. 

 

Ekonomi/resurser 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Finns risk att kommunen blir återbetalningsskyldig om socialstyrelsen gör 

bedömningen att medlen inte används i enlighet med socialstyrelsen 

anvisningar. 

 

  

Bilagor 

Underlag 

Socialstyrelsens anvisningar 
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   ÄHO chef 

HSL chef 
Socialchef 

 

 

 

Ks su § 57   Dnr 70 19/17 700 

 

Avveckling av Rehab. Assistent 
 
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen att inte avveckla rehab assistenten. 

Sammanfattning 

  
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. Ett flertal verksamheter har genomfört riskanalyser utifrån alternativa 

åtgärder som skulle kunna bli aktuella. Sektorn har i och med detta kommit fram 

till att en avveckling av funktionen rehabiliteringsassistent inom HSO enheten är 

en av de åtgärder som vi bör gå vidare med. 

Frågan har initierats på tjänstemannanivå i avsikt att få en budget i balans 2019. 

Under ärendets beredning har ett flertal skrivelser och synpunkter inkommit till 

sektorn både från såväl verksamheten som från frivilligorganisationer och 

enskilda individer. Frågan bedöms därför vara av principiell karaktär varför den 

lyfts till kommunstyrelsen för beslut. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll MBL 19§ 
Förhandlingsprotokoll MBL 11§ 

  

Konsekvensanalys och synpunkter 

Risk och konsekvensanalys 

  
Risk och konsekvensanalys avseende arbetsmiljö 
Hemtjänsten Ånäset  

Hemtjänsten Bygdeå 

Hemtjänsten Robertsfors 

Fysioterapeuterna 

Sveriges Arbetsterapeuter 

  

Synpunkter berörda 

Skrivelse från SPF Robertsfors Dnr 70 19/17 700 

Namninsamling från SPF Bygdeå Dnr 70 19/17 700 
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   ÄHO chef 

HSL chef 
Socialchef 

 

 

 

Ekonomi/resurser 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet syftar till att bidra till en besparing inom sociala sektorn för att få en 

budget i balans. Beräknad besparing är kostnaden motsvarande 0,5 till 0,75 

årsarbetare 

 
Resurser 
Uppdrag som idag ligger på rehabassistent kommer att så långt det är möjligt att 

omfördelas till befintliga resurser. Alla uppdrag kommer inte att kunna 

inrymmas i befintlig verksamhet utan att kostnaderna ökar på andra enheter eller 

verksamheter. Med anledning av detta är den beräknade besparingen inte 1,0 

årsarbetare.  Vissa uppdrag kommer inte att kunna utföras vilket leder till en 

försämrad service vilket i förlängningen kan ge ökade kostnader. 
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 Ks su § 58   Dnr 70 19/24 700 

Revidering av Servicegarantier inom 
socialtjänsten 2019 

Kommunstyreselsens socialutskott beslutar 

Socialutskottet beslutar att fastställa servicegarantier inom socialtjänsten för 2019. 
  

Ärendebeskrivning 

  

Kommunfullmäktige har beslutat att all kommunal verksamhet ska ha 

servicegarantier. Av servicegarantierna ska framgå vad du som kund/brukare 

kan förvänta dig för garantier av kommunen som utförare. 

Servicegarantierna ska revideras årligen. 

Förslag på reviderade servicegarantier presenteras. 

  

Beslutsunderlag 

Servicegarantier för sociala sektorn 
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   KF  

Revisorer 
 

 

 

 Ks su § 59 

Ej verkställda beslut enl LSS § 28 f-g. 

  

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

  

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

att rapporten meddelas kommunfullmäktige, IVO samt revisorerna 

 
Ärendebeskrivning 

  

ÄHO-chef Ewy Andersson redovisar ej verkställda beslut. 

IVO 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, 2019 finns 1 ej verkställt beslut om kontaktperson beslut att 

rapportera som inte är verkställt. 
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   KF  

Revisorer 
 

 

 

 Ks su § 60 

Ej verkställda beslut enligt SoL 16 Kap. 6 f § 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

  

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

att rapporten meddelas kommunfullmäktige, IVO samt revisorerna   

 

Ärendebeskrivning 

  

ÄHO-chef Ewy Andersson redovisar ej verkställda beslut. 

  

Socialutskottet har en rapporteringsskyldighet till IVO 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, 2019 finns 2 beslut att rapportera som inte är verkställt båda 

särskilt boende. 
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   Doris Öhlund  

 

 

 Ks su § 61   Dnr 70 19/27 700 

 Reviderade riktlinjer och rutiner LVU 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
att anta dessa riktlinjer och att de ska gälla från den 15 Juli 2019 

 

Sammanfattning 
Riktlinjerna för LVU är upprättade. I den handling ni har finns också de rutiner 

som anställda kommer att arbeta efter. Handlingen innehåller således både 

riktlinjer som ni fattar beslut om, samt rutiner för hur arbetet ska genomföras. 

Att detta dokument nu är samlat och upprättat kommer att innebära en mera 

rättssäker handläggning. 

Därefter är planeringen att revidering skall ske en gång per år, med målet 

mars/april. 

  
Beslutsunderlag 
Riktlinjer LVU  
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   Doris Öhlund  

 

 

 Ks su § 62    Dnr 70 19/26 700 

 Reviderade rutiner och riktlinjer Barn och Unga 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
Att socialutskottet beslutar att anta dessa riktlinjer och att de ska gälla från den 

15 Juli 2019 

  
Sammanfattning 
Riktlinjerna för Barn och Unga är upprättade. I den handling ni har finns också 

de rutiner som anställda kommer att arbeta efter. Handlingen innehåller således 

både riktlinjer som ni fattar beslut om, samt rutiner för hur arbetet ska 

genomföras. 

Att detta dokument nu är samlat och upprättat kommer att innebära en mera 

rättssäker handläggning. 

Därefter är planeringen att revidering skall ske en gång per år, med målet 

mars/april. 

  
Beslutsunderlag 
Reviderade riktlinjer barn och unga 
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 Ks su § 63    Dnr 70 19/25 700 

 Val av ledamöter till Folkhälsoråd 

 

 Kommunstyrelsens socialutskott beslutar   

 Att välja Jhonas Nilsson och Mona Andersson 

 

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 Reglemente 
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 Ks su § 64 

            

 Verksamhetsuppföljning Korttidsboendet Gläntan 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

att ta emot informationen  

 

Sammanfattning  
Enhetschef Ulrika Hjoneqvist och sjuksköterska Maria Johansson berättar om 

verksamheten. 

Utskrivningsklara, rehabiliterings resurs, palliativ vård, avlösning för anhöriga. 

Ge den enskilde stöd i väntan på särskilt boende.  

9 personer som är på växelvård.  

 

Jobbet som stort kräver flexibilitet.  

Bemannat för 12 men det finns 14 platser. 

 

Många gäster som är på korttids är väldigt sjuka. 
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   KS  

 

 

 Ks su § 65 

 Delegationsbeslut 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

Socialutskottet godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 14 maj 2019 

 

Äldre och handikappomsorgen             20190101-20190331            

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS                                     

  

  

Individ och familjeomsorgen               20190101-20190331 

Försörjningsstöd                                    

Barn och Unga 

Vuxna 

Familjerätt 
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 Ks su § 66 

 

Information från Sociala sektorn 
  

Månadsrapport  
  

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

att ta emot informationen 

 

ÄHO 
- Utskrivningsklara med betalningsansvar 
-  Lediga lägenheter på särskilt boende samt lediga platser på Korttids 

 
Individ- och familjeomsorgen 

 

Socialchef 
- Åtgärder innevarande år för budget i balans 2019 
- Alternativa åtgärder inför 2020 

 

https://drive.google.com/open?id=1Qc6D0Q64JvEyM7AcsQGIJAzF2xO9SInS
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 Ks su § 67 

Information 

 
Information från Utskottet 

 

 Intyg förlorad arbetsförtjänst 
 
 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1pNxZINKe1IrlmHk6PlP4iSyBDvLVvPOS
https://drive.google.com/open?id=1pNxZINKe1IrlmHk6PlP4iSyBDvLVvPOS

