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 Mona Andersson  
 

 Justerare   
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 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsens socialutskott 
 

Sammanträdesdatum 
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Ks su § 105 
  

Godkännande av föredragningslistan 
  

Kommunstyrelsens Sociala utskott beslutar 
 

Att godkänna föredragningslistan. 
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Ks su § 106 

 
Val av justerare 
  

Kommunstyrelsens Sociala utskott beslutar 
 

Att välja Mari Viberg 
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Ks su § 107 
 

Individärenden 
 

Ärendesammanfattning 

 
Separat sekretessprotokoll 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Socialchef 
 

 

 

 

Ks su § 108  dnr 7020/146.700 
  

 

Delårsbokslut perioden januari - augusti 
2020 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottet beslutar 

Att godkänna redovisat delårsbokslut för perioden januari till 

augusti 2020 och överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt 

beredning.  

Ärendesammanfattning 

Delårsbokslut för perioden januari - augusti 2020 samt prognos för 

helåret 2020. 

Beslutsunderlag:    

Delårsbokslut 

Analys av verksamhet med underskott 

Månadsrapport 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 
Socialchef 
 

 

 

 

Ks su § 109  dnr 7020/140.700 
  

 

Investeringsbudget 2021-2023 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om investeringsmedel om 200 000 kr 

till sociala sektorn, så kallat klumpanslag. 

 

Ärendesammanfattning 

Klumpanslaget behövs för löpande investeringar inom sektorn. 

Investeringar som kan bli aktuella är välfärdsteknik i syfte att 

effektivisera verksamheten. Dessa investeringsbehov kan 

uppkomma med kort varsel och en investering kan relativt snabbt 

ge resultat. Andra investeringar som kan bli aktuella för sektorn är 

investeringar för att möjliggöra förändrade arbetssätt. Vidare finns 

ett löpande investeringsbehov för inventarier till våra verksamheter. 

Beslutsunderlag:    

 

Tjänsteskrivelse 

Underlag för investeringar 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Ks su § 110  dnr 7020/148.700 
  

 

Verksamhetsplan och budget 
Kommunstyrelsen år 2021 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

  

- anta Verksamhetsplan och budget för år 2021 Kommunstyrelsen 

Robertsfors kommun 

- förvaltningen omgående inleder arbete med åtgärder för att klara 

budget i balans 2021 

 

 Ärendesammanfattning 

I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog 

kommunfullmäktige i juni 2020 mål och medel för kommunens 

verksamhet genom att fastställa effektmål för kommunens 

utveckling samt ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och 

nämnder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att 

balansera dessa mål i sitt arbete med 

verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, 

internkontroll och återrapport.  

Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse 

och är det grundläggande styrdokumentet för respektives uppdrag 

och ansvar. Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Vid 

konflikt mellan mål och de ekonomiska resurserna är de 

ekonomiska resurserna överordnade målen, detta för att kommunen 

har ett ansvar att inte överföra kostnader till efterföljande 

generationers invånare och välfärdsutrymme. Vid eventuellt 

underskott ett år ska kommunen återställa underskottet inom 

följande tre år. 

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen har tagits fram 

av kommunförvaltningens ledningsgrupp i dialog med utskottens 

och styrelsens presidium. Förslaget bereds för antagande i 

kommunstyrelsen. Detaljbudgeten är en verksamhetsanknuten 

fördelning av den ram som kommunfullmäktige fastställt för 

kommunstyrelsens ansvarsområden. I bifogade beslutsunderlag 

finns beskrivningar av verksamhetseffekt till följd av föreslagen 

budget samt förslag till åtgärder. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Forts Ks su § 110 

 I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa ettåriga mål i 

sin verksamhet och tydligt visa på prioriteringar under kommande 

år för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och 

åtagandet genom reglementet. 

Beslutsunderlag:    

-Förslag till Verksamhetsplan och budget 2021 Kommunstyrelsen 

Robertsfors kommun med 

Bilaga 1: Kommunstyrelsens Radbudget 

Bilaga 2: Kommunstyrelsens verksamhetsansvar i enlighet med 

reglementet 

Bilaga 3: Förslag till utformning av månadsrapport 

 -Effekter och åtgärder med anledning av föreslagen 

verksamhetsbudget 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunsekreteraren 
Kommunchef 
Samtliga kontrollansvariga i Internkontrollplanerna 
 

 

 

 

Ks su § 111  dnr: 7020/133.700 
dnr 9020/435.109 

 
  

 

Internkontrollplan 2021 
 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Internkontrollplan Förslag 

2021 (2020-08-11)” som internkontrollplaner för 

Kommunstyrelsens verksamhet år 2021. 

 Ärendesammanfattning 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 

angelägenheter och har det övergripande ansvaret för att se till att 

en god intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. Ansvaret 

innebär bland annat att anta en plan för intern kontroll för 

kommunstyrelsens verksamhet samt styra och löpande följa upp det 

interna kontrollsystemet inom styrelsens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag:    

 

- Internkontrollplan Förslag 2021 (2020-08-11) 

- Tjänsteskrivelse 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

Ks su § 112  dnr: 7020/137.700 

 
  

 

Servicegarantier 2021 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer servicegarantier inom socialtjänsten 

för 2021.  

 
Kommunstyrelsens Sociala utskottet beslutar 
 
Sociala utskottet beslutar att göra följande omformulering i 

servicegarantierna:  

 

Från: 

”Efter inskrivning i kommunens hälso- och sjukvård  

Vi kan lova att du: 

möts av personal som har god kännedom om evidens och  

kunskapsbaserade behandlingsmetoder.”  
 

Till:  

”Efter inskrivning i kommunens hälso- och sjukvård  

Vi kan lova att du: 

möts av kunnig personal som använder metoder och behandlingar 

som har stöd av forskning och beprövad erfarenhet.” 

 

Ärendesammanfattning 
 
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.  

 

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse  

Förslag Servicegarantier 2021 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

Forts Ks su § 112 

 

Yrkande: 

Mona Andersson (S): yrkar att det görs en omformulering i 

servicegarantierna innan de skickas till Kommunstyrelsen för 

beslut.  Enligt följande: 

Från: 

”Efter inskrivning i kommunens hälso- och sjukvård  

Vi kan lova att du: 

möts av personal som har god kännedom om evidens och  

kunskapsbaserade behandlingsmetoder.”  
 

Till:  

”Efter inskrivning i kommunens hälso- och sjukvård  

Vi kan lova att du: 

möts av kunnig personal som använder metoder och behandlingar 

som har stöd av forskning och beprövad erfarenhet.” 

 

 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Mona Anderssons (S) yrkande till proposition 

och finner att yrkandet vinner bifall. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

Ks su § 113  dnr: 7020/145.700 

 
  

Uppdatering av Kommunstyrelsens 
delegationer inom socialutskottets 
område 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera följande beslut till 

Kommunstyrelsens sociala utskott KSSU.   

 

 Beslut om begäran av överflytt av ärenden till annan kommun 

enligt 2a Kap, 10§ 2st SoL 

 Beslut att ta emot ärende från annan kommun efter begäran enligt 

2a Kap, 10§ 2st SoL 

 Beslut om att avslå begäran om överflytt från annan kommun 

enligt 2a Kap, 10§ 2st SoL 

 Ansökan till IVO om överflytt av ärenden mellan kommuner Kap 

2a Kap, 11§ SoL 

Ärendesammanfattning 

Delegering av de föreslagna besluten saknas i den aktuella 

delegationsordningen. För att underlätta handläggning och avlasta 

kommunstyrelsen från ärenden som kan hanteras på utskottsnivå 

föreslås besluten delegeras till sociala utskottet. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

Ks su § 114  dnr: 7020/144.700 

 
  

Strategi Äldreomsorgen 2020 – 2030 
 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Strategi 

för äldreomsorgen 2020-2030. 

 

Ärendesammanfattning 

Äldreomsorgen i Robertsfors kommun står inför stora utmaningar 

både i nutid och i framtid. Dessa handlar om: 

-Ekonomiskt underskott med fallande resultatutveckling. 

-Ökat antal äldre 80+ och med det ökade behov av omsorg och 

vård. 

-Större pensionsavgångar bland personalen med risk för framtida 

kompetensbrist. 

För att möta framtidens krav och förväntningar krävs att sociala 

sektorns resurser används på ett sätt som ger optimal utdelning i 

kvalitet och effektivitet. Denna strategi beskriver hur sektorn ska 

arbeta mot de identifierade behoven. I strategin anges målen för 

äldreomsorgen på kort sikt (2020-2025) och på lång sikt (2026-

2030). Syftet med strategin är att möjliggöra en långsiktig 

planering för äldreomsorgen i Robertsfors kommun och ska vara 

vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten. Det är 

därför av stor vikt att denna strategi tas fram genom en bred 

politisk överenskommelse i samverkan med de berörda 

verksamheterna. 

En arbetsgrupp bestående av Kommunstyrelsens och sociala 

utskottets presidier tillsammans med socialchef och äldre och 

funktionshinderomsorgschef har haft det huvudsakliga ansvaret för 

att ta fram strategin. Till stöd i framtagandet av strategin har 

referensgrupper från de olika verksamheterna och den fackliga 

samverkansorganisationen konsulterats. Tankar och idéer gällande 

äldreomsorgen i Robertsfors har inhämtas från pensionärsrådet och 

folkhälsorådet.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

Forts Ks su § 114  

Beslutsunderlag:    

Strategi för äldreomsorgen i Robertsfors kommun 2020-2030 

 Medborgardialog 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
 

 

 

Ks su § 115  dnr 7020/151.700 

 
  

Stängning av avdelning Nysätragården. 
Återremitterat. 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger sociala 

sektorn i uppdrag att avveckla en avdelning med sju lägenheter på 

Särskilda boendet, Nysätragården. 

Ärendesammanfattning 

I tjänsteskrivelse, Strukturella förändringar inom äldreomsorgen 

daterad 2020-05-03, lämnades förslag på ett antal åtgärder där 

stängning av en avdelning på Nysätragården är en bärande del. 

Förslaget om att stänga en avdelning och därmed minska antalet 

Särskilda boendeplatser med 7 lgh, återremitterades av 

Kommunfullmäktige vid dess sammanträden den 22 juni 2020.   

Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet återremitteras så att Kommunfullmäktige får en 

redovisning om den nya verksamheten inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag:   

- Tjänsteskrivelse stängning av avdelning på Nysätragården 

- Genomlysning av ekonomi och organisation inom 

socialförvaltningen. 

- Ekonomirapport 1. 2020 

- Förslag till Strategi äldreomsorg Robertsfors kommun. 

- Tjänsteskrivelse Strukturella förändringar inom äldreomsorgen 

2020-05-03 

- Riskanalys/handlingsplan 

- Effekter av minskad budget 2021 

- Protokoll SU 200512 § 68 

- Protokoll AU 200525 § 122 

- Protokoll KS 200608 § 120 

- Protokoll KF 200622 § 79 återremis 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

 Ks su § 116  7020/124.700  

 
  

Delegationsbeslut Q2 2020 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets beslutar 
Att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 22 september 2020 

Ärendesammanfattning 

 

Äldre och handikappomsorgen  20200401-20200630  

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS   20200401-20200630 

                         

  

  

Individ och familjeomsorgen 20200401-20200630  

Försörjningsstöd                                    

Barn och Unga 

Vuxna 

Familjerätt 

 

                                      

 

  

 

https://drive.google.com/file/d/17KGnB8GKMpZ8NvhUJWqF5F8kY7zl4HUw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ykw2p3Rlmv1ZGGIiiJ8dUgyALvxDrxU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ykw2p3Rlmv1ZGGIiiJ8dUgyALvxDrxU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HikFeMs4BWoiOx1uSMnXCgrO22hOdDm7/view?usp=sharing
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

 

 

 

 

Ks su § 117  dnr 7020/141.700 

 
  

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottet beslutar 
-att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

-att rapporten meddelas kommunfullmäktige, IVO samt 

revisorerna. 

Ärendesammanfattning 

Avdelningschef äldre och funktionshinder 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 2, 2020 finns 3 beslut att rapportera som inte är 

verkställt. Alla på särskilt boende. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

 

 

 

 

Ks su § 118  dnr 7020/142.700 

 
  

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottet beslutar 
-att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut. 

-att rapporten meddelas kommunfullmäktige, IVO samt 

revisorerna. 

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

stora kostnader av sanktionsavgifter. 

  

 

Ärendesammanfattning 

Avdelningschef äldre och funktionshinder 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 2, 2020 finns 11 beslut som rapporterats som avbrott i 

verkställighet alla inom daglig verksamhet.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

Ks su § 119  dnr 7020/143.700 

 
  

Uppföljning av Motioner samt 
Medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets beslutar 
att överlämna nedanstående återrapportering till Kommunstyrelsen. 

Ärendesammanfattning 

Kommunstyrelsen har i samband med sammanträdet 2020-04-06 

gett Sociala utskottet i uppdrag att kontinuerligt följa upp 

underlaget ”Uppföljning – Medborgarförslag” och ”Uppföljning-

Motioner” . En genomgång i samband med presidiesammanträdet 

20200915 visar att sociala utskottet inte har några 

motioner/medborgarförslag liggandes. 

Beslutsunderlag:  

Uppföljning motioner, uppföljning medborgarförslag  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

Ks su § 120  dnr 7020/115.700 

 
  

Remissvar “Avsiktsförklaring för en god, 
jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten” 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom avsiktsförklaringen 

för god och jämlik hälsa i Västerbotten. 

 

Ärendesammanfattning 

Avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i 

Västerbotten har tagits fram av ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – 

pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”, 

vilket drivs av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten 

och Umeå universitet.  

 

För att avsiktsförklaringen ska kunna utgöra ett gott stöd i 

folkhälsoarbetet är det viktigt att inhämta underlag från er som är 

länets betydelsefulla samarbetspartners och viktiga nyckelaktörer i 

folkhälsoarbetet. Hur ni ser på förslaget om avsiktsförklaring är 

viktigt för den slutgiltiga utformningen av avsiktsförklaringen och 

hur den kan bidra till att stärka folkhälsoarbetet i länet. 

Beslutsunderlag:  

Förslag Avsiktsförklaring för en god jämlik och jämställd hälsa i 

Västerbotten 

Följebrev till remiss Avsiktsförklaring för en god jämlik och 

jämställd hälsa i Västerbotten 
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   Kommunsekreteraren 

Kommunchef 

Samtliga utskottssekreterare 

 

 

 

 

 

  Ks su § 121  dnr:7020/134.700 
dnr: 9020/434.109 

 

 
  

Sammanträdesdagar 2021 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

fastställa förslaget om sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 

i enlighet med bilaga ”Sammanträdesdagar 2021 - Utkast (v.1 

2020-08-25)”. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget om 

sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen samt dess utskott i 

enlighet med bilaga ”Sammanträdesdagar 2021 - Utkast (v.1 2020-

08-25)” under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer sina 

sammanträdesdagar enligt samma bilaga. 

 

Ärendesammanfattning 

Ett utkast för sammanträdesdagar under 2021 för Robertsfors 

kommuns fullmäktige, styrelse samt utskott har tagits fram för 

beslut. Respektive sammanträdesdagar måste antas av 

Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag:  

-Sammanträdesdagar 2021 - Utkast (v.1 2020-08-25) 

-Sammanträdesdagar 2021, lista 

-Tjänsteskrivelsen 
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Ks su § 122   
 

 
  

Information från Sociala sektorn 
 
Kommunstyrelsens Sociala utskottet beslutar 
 
att ta emot informationen. 

Ärendesammanfattning 

 
Funktionsomsorg 
Statistik 

Funktionsomsorgschef Ewy Andersson redovisar kring 

utskrivningsklara med betalningsansvar samt antalet lediga 

lägenheter. Ewy Andersson redovisar statistik SoL avvikelser, 

avseende första halvåret 2020.  

 
Individ och familjeomsorg 
Statistik IFO 

IFO chef Doris Öhlund redovisar statistik gällande antalet 

anmälningar vuxna/barn samt ekonomiskt bistånd.  

 
Stickprovskontroll  
Redovisning kring stickprovskontroll av biståndsbeslut för 

perioden 20200401-20200630. Inga avvikelser. 

 
Antal ärenden som kontrollerats: 10  

 
Typ av ärenden:  
IFO- 5 ärenden 

LSS- 1 ärende 

Biståndshandläggning: 4 ärenden 

 
Socialchef 

Socialchef Jhonas Nilsson informerar kring besöksförbud på 

äldreboenden. 

Beslutsunderlag:  

Månadsrapport augusti 

Utskrivningsklara 

Avvikelser SoL äldreomsorg 

Avvikelser hemtjänst 
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Ks su § 123 
 

Övriga frågor 
 

-Mona Andersson (S) lyfter möjligheten till att involvera 

Funktionsrättsrådet som referensgrupp i det kommande arbetet med 

strategierna avseende Funktionshinderområdet.  

Punkten kommer att tas upp i samband med nästkommande 

sammanträde. I samband med nästa utskott tas även upp 

information kring det pågående arbetet med besparingsåtgärderna 

och var i processen förvaltningen är för tillfället. 

-Marie Viberg (C): Gällande arbetet med strategierna: En förening 

har skickat sina synpunkter/ frågor gällande strategin men inte fått 

någon återkoppling .  

Socialchefen Jhonas Nilsson svarar att det har tagits hänsyn till 

skrivelsen och att svaret kommer att formuleras så fort det går.  

 

 

 

 

 


