
 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2018-02-19             Sida 1         

 

 

Plats och tid Kommunkontoret 2018-02-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutande Kjell-Åke Nilsson (S) 

Bo Lundqvist (C) 

Lars-Gunnar Andersson (S) 

Robert Lindgren (S) 

Mari Viberg (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Övriga deltagare 

 

Jhonas Nilsson, socialchef 

Ewy Andersson, äldre- och handikappomsorgschef 

Doris Öhlund, individ- och familjeomsorgschef 

Viktoria Lundström, sekreterare 

 

 

 

Utses att justera Mari Viberg 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 11-24 

 Viktoria Lundström  
 

 Ordförande   
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Ks su § 11 

 
Godkännande av föredragningslista 

 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att godkänna föredragningslistan. 
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Ks § 12 
 
Val av justerare 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att välja Mari Viberg. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 

Ks su § 13 
 

Årsredovisning 2017 

Ärendebeskrivning 

 

Socialchefen redovisar årsredovisningen för hela året 2017.  
 

     

   Budget  Redovisat Avvikelse 
Insatser ordinärt boende 46 188 46 724 -536 

Insatser i särskilt boende 70 170 70 355 -185 

Insatser LSS  24 860 28 317 -3 457 

Insatser IFO  18 685 19 138 -453 
 

Totalt   159 903 164 534 -4 631 
 

Sammanvägt ger utskottets verksamheter ett underskott på -4 631 tkr 
 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017  

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar            

att godkänna den redovisade årsredovisningen som är kompletterad med 
förtydligande för 2017samt lägger i sjuktalen i årsredovisningen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens socialutskott fortsätter arbetet med sjuktalen. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
 
 Ks su § 14 
 

Delegationsordning sociala sektorns verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen avseende sociala sektorns verksamhetsområde behöver 

uppdateras. I förslag till ny delegationsordning har den del beslut som enligt 

kommunallagen inte får delegeras ändrats. I samband med detta har en del 

mindre justeringar gjorts.  

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning gällande sociala utskottets verksamhetsområde. 
De förändringar som föreslås är rödmarkerade i texten.  

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar            

att godkänna delegationsordningen samt föreslår kommunstyrelsen att besluta om ny 

delegationsordning för sociala sektorns verksamhetsområde i enlighet med förslag.  

 
 
 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2018-02-19             Sida 7         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen   

 

 

 
 Ks su § 15 
  

Förordnade om kompletterande beslutanderätt. 
  

Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsens ordförande, eller ledamot som kommunstyrelsen förordnat, 

får fatta beslut i vissa frågor enligt LVU och LVM om kommunstyrelsens beslut 

inte kan avvaktas. 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar            

   

att kommunstyrelsen förordnar Kjell-Åke Nilsson 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, ekonomisektor, äldre- och handikappomsorgs chef samt 

socialchef. 
 

 

 

 

Ks su § 16 
 

 Begäran om överföring av investeringsmedel 

  

  

Sammanfattning 

 
Investeringar för 200 tkr som planerats att genomföras under 2017 avseende 

uppgradering av interna larmsystem har inte kunnat genomföras under 2017. För att 

kunna genomföra planerade investeringar behöver dessa medel ombudgeteras från 

investeringsbudget 2017 till investeringsbudget 2018. 
 

    

  

Beslutsunderlag 

 

Förslag ombudgetering investeringsmedel från 2017 till 2018. 

 

  

  

  

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

 

att begäran att överföra investeringsmedel sker enligt förvaltningens förslag. 

att begäran lämnas till kommunstyrelsen för beredning 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

 

 Ks su § 17 
 

Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och 
kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

  

  Sammanfattning 
 

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård träder ikraft den 1 januari 

2018 och ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 

och sjukvård. 

I lagen uttrycks att dess syfte är att främja en god vård och en socialtjänst av god 

kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 

socialtjänsten eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 

landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen dessutom främja att 

en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som 

möjligt efter att den behandlande läkaren bedömt att patienten är 

utskrivningsklar. Vad gäller lagens innehåll och tillämpning berörs i huvudsak 

bestämmelser om: 

·    Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut 

från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den         

kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 

landstingsfinansierade öppna vården. 

·    Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver   

insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna. 

·     Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. 

  

Lagen innefattar handlingsutrymme för parterna att själva kunna komma 

överens om vissa centrala delar i sin samverkan i överenskommelser, riktlinjer 

och rutiner. I Västerbotten är utgångspunkten för överenskommelsen att 

parterna ska tillämpa lagen. Parternas mål är att överenskommelsen ska bidra 

till ett förtroendefullt samarbete mellan huvudmännen med patienternas behov 

i fokus samt att patienterna upplever en trygg, säker, samordnad, delaktig och 

effektiv övergång från sluten vård till landstingsfinansierad öppen vård och 

kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
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   Kommunstyrelsen  

 

 

   

  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 20171110 

 

Rekommendation AC Konsensus Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård 

 

  Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
   

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta  

Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

i enlighet med beslutsunderlaget. Överenskommelsen gäller från 2018-04-03 

och tillsvidare. 
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   Äldre- och handikappomsorgschef  

 

 

 
 Ks su § 18 
 

 Redovisning av stimulansmedel för Ökad bemanning inom 
äldreomsorgen för 2017. 

  

Ärendebeskrivning 
  

Äldre- och handikappomsorgschef Ewy Andersson redovisar hur 

stimulansmedlen ökad bemanning inom äldreomsorgen har används. 

  

  

Beslutsunderlag 
  
Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 

2017 

  

  

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

  

 att ta emot informationen. 
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   Kommunfullmäktige samt revisorerna  

 

 

 
 Ks su § 19 
  

Ej verkställda beslut enl LSS § 28 f-g. 

  

Ärendebeskrivning 
  

Äldre- och handikappomsorgschef 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 4, 2017 finns 4 beslut att rapportera som inte är verkställt. 

(dagligverksamhet, avbrott i verkställighet om kontaktperson, bostad med 

särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna) 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

  

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

att rapporten meddelas kommunfullmäktige, Socialstyrelsen samt revisorerna 

  

  



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2018-02-19             Sida 13         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunfullmäktige samt revisorerna  

 

 

 
 Ks su § 20 
 

Ej verkställda beslut enl SoL 16 Kap. 6 f § 

Ärendebeskrivning 

  

Äldre- och handikappomsorgschef 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 4, 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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   Kommunstyrelsen  

 

 

 
 Ks su § 21 
 

 Delegationsbeslut 
 

Äldre och handikappomsorgen             20170701-20171231              

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS                                      

  

  

Individ och familjeomsorgen               20170701 - 20171231 

Försörjningsstöd                                    

 Barn och Unga 

 Vuxna 

 Missbrukare 

 Dödsboanmälan 

 Familjerätt 

                                          

  
                 

  

                    

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll 

den 19 februari 2018. 
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   Socialchef, Individ- och familjeomsorgschef samt Äldre-och 

handikappomsorgschef 
 

 

 

 
 Ks su § 22 
 

 Rapportering av klagomål 2017. 

  Inom socialutskottets verksamhetsområde finns en policy för klagomål. 

Vi tar i mot idéer, synpunkter och klagomål från den enskilde som får vår hjälp 

och service. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår 

verksamhet. 

Målet är alltid att den berörda enheten med den enskilde ska försöka lösa 

problemet då det uppstår. 

En samlad kunskap om alla klagomål ger en viktig information till 

förvaltningsledningen. Ledningen får veta om det finns behov av nya arbetssätt 

eller en förbättrad organisation. 

Genom att utveckla metoder för egenkontroll och ständiga förbättringar höjs 

kvalitén. 

Redovisning av antalet klagomål redovisas årligen 

  

Beslutsunderlag 

                   Antalet klagomål och typ 

                         

  Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
                

att ta emot informationen                                 
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   Socialchef, Individ- och familjeomsorgschef samt Äldre-och 

handikappomsorgschef 
 

 

 

 
 Ks su § 23 
 
 Information 
 

 ÄHO 

- Utskrivningsklara med betalningsansvar 

-  Lediga lägenheter på särskilt boende samt lediga platser på Korttids 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att ta emot informationen. 
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   Socialchef, Individ- och familjeomsorgschef samt Äldre-och 

handikappomsorgschef 
 

 

 

 
 Ks su § 24   
  

Utse verksamhetsuppföljning för året 2018 
 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

  Att välja institutionsvård/familjehemsvård barn och unga 

  

 


