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Ks su § 61 
  

Godkännande av föredragningslistan 
  

Sociala utskottet beslutar 
 

Att godkänna föredragningslistan. 
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Ks su § 62 

 
Val av justerare 
  

Sociala Utskottet beslutar 
 

Att välja Mari Viberg 
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Ks su § 63 

  
 

Individärenden 
 

Separat protokoll 
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Ks su § 64 

  
 

Ordinarie ledamot i Sociala utskottet  
 
Sociala utskottet beslutar 
Att ta emot informationen och välkomna Inga-Britt Berglund som 

ordinarie ledamot i Sociala utskottet. 

Ärendesammanfattning 

I samband med Kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-06, 

beslutade Kommunstyrelsen att utse Inga-Britt Berglund till 

ordinarie ledamot i Sociala utskottet. 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2020-05-12            Sida 7         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 65 

  
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Sociala utskottet beslutar 

  Att tacka för informationen. 

Ärendesammanfattning 

Christer Segerstedt Stenlund informerar om den planerade 

verksamheten “trygg och säker hemgång”. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 66 
Dnr 7020/99.700 

  
 

Ekonomirapport 1  
 
Sociala utskottet beslutar 

Att godkänna ekonomirapport 1 och överlämna den vidare till 

Kommunstyrelsen.  

Ärendesammanfattning 

Nedan presenteras ekonomirapport 1 avseende verksamheter inom 

sociala utskottets område. Bifogat finns även en analys av 

verksamheter med väntat underskott inklusive åtgärder för en 

budget i balans inom dessa verksamheter. 

Beslutsunderlag:  

 

Ekonomirapport 1 

Analys av verksamheter med underskott samt åtgärder vid 

ek.rapport 2020 

Rapport januari-mars 2020
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 67 
Dnr 7020/97.700 

  
 

Information ändrade budgetrader för 2021 
 
Sociala utskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendesammanfattning 

Kommunledningsgruppen har tagit fram ett förslag på rader i 

budget 2021 som ska underlätta uppföljning och jämförelser inom 

och mellan sektorer.  

Socialförvaltningens förslag på följande rader:  

1.Äldreomsorg 

2.Funktionsomsorg 

3.Kommunal Hälsö-och sjukvård 

4.Individ och familjeomsorg 

5.Ledning och stab 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 68 
dnr 7020/94.730 

  
 

Strukturella förändringar inom 
äldreomsorgen 
 
Sociala utskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen ger sociala sektorn i uppdrag att arbeta vidare 

med de föreslagna åtgärderna inom äldreomsorgen. 

1. Avveckla en avdelning med sju lägenheter på Särskilda boendet, 

Nysätragården 

2. Minska antalet platser på korttidsboendet Gläntan från tio till åtta 

platser 

3. Flytta korttidsboendet Gläntan samt hemtjänstlokal och övriga 

lokaler som sociala sektorn disponerar på Apotekaren i Ånäset till 

Nysätragårdens lokaler. 

Ärendesammanfattning 

Sociala sektorn går mot ett prognostiserat underskott på ca 8 680 

tkr. Utifrån det stora förväntade underskottet vid årets slut krävs 

utöver de redan planerade åtgärderna, betydligt mer omfattande 

åtgärder för att motverka detta underskott. Stora övergripande 

åtgärder tar lång tid att genomföra och det tar lång tid innan de når 

full effekt. Utifrån rådande läge kan denna typ av åtgärder inte 

avvaktas. 

Beslutsunderlag:  

Tjänsteskrivelse 

Genomlysning av ekonomi och organisation inom 

socialförvaltningen.  

Ekonomirapport 1. 2020 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 69 
Dnr 7020/92.700 

  
 

Remissvar Regional Utvecklingsstrategi 
 
Sociala utskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar om samt skickar in synpunkter och 

kommentarer, insamlade vid respektive utskott till Region 

Västerbotten rörande remiss Regionala Utvecklingsstrategin samt 

till Umeå näringslivsenhet.   

 

Ärendesammanfattning 

Regionala Utvecklingsstrategin är ute på remiss. Svar ska in till 

Region Västerbotten den 10/6 2020. Umeå kommuns 

näringslivsenhet koordinerar ett gemensamt svar från 

Umeåregionen men förvaltningens bedömning är att Robertsfors 

Kommun bör inkomma med egna synpunkter och kommentarer.  

Beslutsunderlag:  

 

-Missiv Remiss RUS Västerbotten 

-Regional Utvecklingsstrategi 

-Regionala prioriteringar 

-PPT Remiss RUS Västerbotten 

-PP till Rus remiss 

-Tjänsteskrivelse Tillväxt 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 70 
dnr 7020/83.700 

  
 

Delegationsbeslut 
 
Sociala Utskottet beslutar 

 

Att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 12 maj 2020 

Ärendesammanfattning 

 

Äldre och handikappomsorgen             20200101–2020031 

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS            20200101–2020031                   
  

  
  

Individ och familjeomsorgen              20200101-2020031 

Försörjningsstöd                                    

Barn och Unga 

Vuxna 

Familjerätt 
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   Kommunfullmäktige 

Revisorer 

 

 

 

 

Ks su § 71 
dnr 7020/84.700 

  
 

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 
 
Sociala Utskottet beslutar 

 

-att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

-att rapporten meddelas kommunfullmäktige, Socialstyrelsen samt 

revisorerna. 

Ärendesammanfattning 

Funktionsomsorgschef 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, 2020 finns 4 beslut att rapportera som inte är 

verkställt. 
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   Kommunfullmäktige 

Revisorer 

 

 

 

 

Ks su § 72 
dnr 7020/85.700  

 

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. 
 
Sociala Utskottet beslutar 

 

-att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

-att rapporten meddelas kommunfullmäktige, Socialstyrelsen samt 

revisorerna 

-att betona vikten av att skyndsamt hitta en lösning för att minimera 

stora kostnader av sanktionsavgifter. 

Ärendesammanfattning 

Funktionsomsorgschef 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, 2020 finns 1 beslut att rapportera som inte är 

verkställt. (handlar om Kontaktperson som är verkställd nu i mars) 
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   Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Ks su § 73 
dnr  7020/93.700 och  9020/69.109 

 
 

Svar motion 2/2020 Habiliteringsersättning 
2020 
 
Sociala Utskottets förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motion 2/2020 anses besvarad 

genom tidigare beslut i KSSU 2020, §39. 

Ärendesammanfattning 

Centerpartiet föreslår i Motion 2/2020 daterad 2020-02-20 

kommunfullmäktige att: 

-Statsbidrag för habiliteringsersättning 2020 rekvireras från 

socialstyrelsen. 

-Statsbidraget fördelas som en extra tillfällig ersättning utifrån 

faktisk närvaro.  

-Utformningen på ny tillfällig nivå för 2020 kommuniceras i 

samråd/samverkan med föreningen FUB i Robertsfors. 

Beslutsunderlag:  

Svar motion 

§ 39 KSSU 2020 

Motion 2/2020 
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   Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Ks su § 74 
Dnr 7020/95.700 

  
 

Uppföljning av Motioner samt 
Medborgarförslag 
 
Sociala Utskottet beslutar 

 

Att överlämna nedanstående återrapportering till 

Kommunstyrelsen.  

Ärendesammanfattning 

Kommunstyrelsen har i samband med sammanträdet 2020-04-06 

gett Sociala utskottet i uppdrag att gå igenom underlaget 

”Uppföljning – Medborgarförslag” och ”Uppföljning-Motioner” 

och återkomma till Kommunstyrelsen. En genomgång visar att 

sociala utskottet inte har några motioner/medborgarförslag 

liggandes. 

Beslutsunderlag:  

Uppföljning motioner, uppföljning medborgarförslag 
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   Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Ks su § 75 
Dnr 7020/70.700 

  
 

Riktlinjer LVM 
 
Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta dessa riktlinjer och att dessa ska 

gälla från och med 15 juni 2020. 

Ärendesammanfattning 

Riktlinjer för handläggning för vård av vuxna missbrukare är 

upprättade. Riktlinjerna är avsedda att fungera som en vägledning i 

handläggarnas arbete med en rättssäker utredning och 

behovsbedömning. Lagstiftningen som riktlinjerna bygger på är 

socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM).  

 

Beslutsunderlag:  

Riktlinjer LVM 
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   Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Ks su § 76 
dnr 7020/98.700 
 

Uppdatering av Kommunstyrelsens 
delegationer inom socialutskottets 
område 

 

Sociala utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslut till IFO-chef och 

avgiftshandläggare i enlighet med förslaget i beslutsunderlaget. 

 

Ärendesammanfattning 

Utifrån organisationsförändring som genomförts inom sociala 

sektorn som innebär bland annat att biståndshandläggare inom 

äldre och funktionshinderomsorgen organisatoriskt flyttat till IFO 

bör även delegation på myndighetsbeslut som idag ligger på ÄHO-

Chef upphöra och istället delegeras till IFO-chef. I samband med 

denna översyn föreslås även andra aktuella uppdateringar.  

 

Beslutsunderlag:  

Tjänsteskrivelse 
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Ks su § 77 

 

Information från Sociala sektorn 

Sociala utskottet beslutar att ta emot informationen 

 

Ärendesammanfattning 

 

 Funktionsomsorg 

  Statistik 

Ewy Andersson redovisar egenkontrollen samt utskrivningsklara 

med betalningsansvar och antalet lediga lägenheter.  

 

Individ och familjeomsorg 

 

  Statistik IFO 

Doris Öhlund redovisar statistik gällande antalet anmälningar 

vuxna/barn samt ekonomiskt bistånd.  

 

Stickprovskontroll  

Redovisning kring stickprovskontroll av biståndsbeslut för 

perioden 20200101-20200331.  

 

Antal ärenden som kontrollerats : 10  

 

Typ av ärenden:  

 

IFO- 5 ärenden (bland annat ekonomiskt bistånd avslag och bifall, 

Ett ärende som felregistrerats samt Barn, placering enligt 4 kap 1 

§) 

LSS- 1 ärende (Daglig verksamhet) 

Biståndshandläggning: 4 ärenden. 

 

Resultat: Inga avvikelser att rapportera 
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Forts Ks su § 77 
 
Beslutsunderlag 
Egenkontrollen för 20200101-20200331 

Utskrivningsklara 

 

 

Övriga frågor 
 

Inga – Britt Berglund (S): När ska visirer användas inom särskilda 

boenden? Ewy Andersson, funktionsomsorgschef svarar: Vid 

misstänkt smitta och symtom såsom exempelvis feber, ej i 

förebyggande syfte som exempelvis inom hemtjänsten.  

 

Inga – Britt Berglund (S): Om personalen vill ha visir i 

förebyggandet syfte? Socialchefen Jhonas Nilsson svarar de inte 

har tagit ställning till den frågan än.  

 

Inga – Britt Berglund (S): Ingår visirer inom basala hygienrutiner, 

bortsett från coronapandemin utan i vanliga fall vid exempelvis 

andra infektioner? Funktionsomsorgschef Ewy Andersson svarar: 

Det som ingår när det handlar om övre luftvägsinfektioner är 

stänkskydd och det är lika med visir (glasögon). 

 

Mona Andersson (S) frågar: När personalen lånas ut till de boenden 

där det finns smittade blir de kvar ett tag eller kommer de tillbaka 

till sin ordinarie arbetsplats. Funktionsomsorgschef, Ewy 

Andersson svarar: Tanken är de stannar kvar i tre veckor och att det 

sedan görs en bedömning om de ska tillbaka till sin ordinarie 

arbetsplats.  

 

Marie Viberg(C): Igår har det tagits upp investeringar avseende 

sprinklersystem sjukhem Ånäset? Vilket boende handlar det om? 

Funktionsomsorgschef, Ewy Andersson svarar: Gläntan.  

 

 

Marie Viberg(C): Hyr vi Humlan? Socialchefen, Jhonas Nilson: 

svarar att vi hyr den gamla lokalen med en uppsägningstid på 3 år 

och vi hyr även nya Humlan. 

 

Mona Andersson (S) lyfter frågan avseende presidieträffar när och 

när någon av ordförande eller viceordförande är frånvarande. 

Tanken är att de ska ha sina respektive ersättare.  
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Forts Ks su § 77 
 

 

 

Mona Andersson (S) lyfter: Vi har ingen handlingsplan för 

suicidprevention. IFO chef, Doris Öhlund svarar: Handlingsplan 

för hedersrelaterat våld pågående även suicidprevention finns med 

på agendan. Förhoppningsvis kan aktualiseras under året.  

 

Barnkonventionen: Inget spikat datum. Eventuellt till hösten.  

 

Mona Andersson (S): Behov av att gå en sekretessutbildning. 

Frågan lyfts i KS. 

 

 


