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Övriga deltagare 

 

Jhonas Nilsson, socialchef 

Ewy Andersson, äldre- och handikappomsorgs chef 

Doris Öhlund, chef för individ- och familjeomsorgen 

Viktoria Lundström, sekreterare 

Anna Nyström, enhetchef hemtjänsten §96 

Johanna Öbro, undersköterska §96 

 

 
96 

Utses att justera Marta Pettersson 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 94-107 

 Viktoria Lundström  
 

 Ordförande   

 Kjell-Åke Nilsson  
 

 Justerare   

 Marta Pettersson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsens socialutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2018-09-17 

 

Datum för anslags uppsättande                  2018-09-18 Datum för anslags nedtagande    2018-10-09 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontorets arkiv                   
 

Underskrift                

                     Viktoria Lundström 
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Ks su § 94  

 
Val av justerare 

 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att välja Marta Pettersson. 
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Ks su § 95 
 
Godkännande av föredragningslista 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att godkänna föredragningslistan. 
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Ks su § 96 
 

Verksamhetsuppföljning Hemteam norra och södra 
  

Anna Nyström enhetschef och Johanna Öbro undersköterska informerar om 

verksamheten. 

Olika uppdrag åt sjusköterskor, medicin, såromläggning mm. 

Hemtjänsten arbetar utifrån bästa möjliga möte. 

Flexibel och väldigt duktig personal. 

 

Träffpunkten finns i Ånäset, Bygdeå och Robertsfors. Alla som har hemtjänst 

får vara med på dessa aktiviteter. 

 

 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

 
 att ta emot informationen. 
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   KS, ekonomichef, socialchef  

 

 

 
Ks su § 97 
 

Delårsbokslut perioden januari - augusti 2018 

Ärendebeskrivning 

 
Socialchefen redovisar delårsbokslut för perioden januari - augusti 2018 samt 
prognos för helåret 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut text 

Delårsbokslut 

Analys och åtgärder 

Redovisning sjuktal 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

                
att godkänna redovisat delårsbokslut för perioden januari till augusti 2018 och 

överlämnar det till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Att ge utskottet i uppdrag 

att förtydliga budgetansvaret. 
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   KS  

 

 

 
Ks su § 98 

 
Uppföljning av internkontrollplan 

 

Inför delårsbokslut ska internkontrollplan följas upp.  

I planen ska sociala sektorn följa upp volymförändringar inom hemsjukvården 

 

Beslutsunderlag 
 

Redovisning av volymförändringar 

 

   

Kommunsstyrelsens socialutskott beslutar 

 

att godkänna redovisning av internkontroll för delårsbokslut 2018 och 

överlämnar det till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 
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Ks su § 99 
 

Förutsättningar för hemtjänst utan biståndsprövning i Robertsfors 
kommun 

 

Sociala utskottets ordförande Kjell Åke Nilsson, har gett sektorchef i uppdrag 

att undersöka förutsättningarna för Robertsfors kommun att införa hemtjänst 

utan biståndsprövning utifrån den nya lagstiftning som träder i kraft den 1 juli 

2018. 

 

Beslutsunderlag  
 Förutsättningar, förenklad handläggning 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

 

att införa förenklad handläggning från 75 år och uppåt samt att uppföljning sker 

inom ett år. 
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   KS  

 

 

 
Ks su § 100 
 
Svar Motion 12/2018 om förenklad biståndsbedömning för 
hemtjänstinsatser 

 

Beslutsunderlag 
 

Motionssvar  

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

   
att motionen anses besvarad.
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   KS  

 

 

 
Ks su § 101 
 

Förslag om höjd Habiliteringsersättning 
 

Kommunstyrelsen beslutade i samband med behandlande av motion 1/2018 att 

ge socialchef uppdrag att rekvirera stimulansmedel för höjd 

habiliteringsersättning samt ta fram ett regelverk angående detta. 

 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

att föreslå Kommunstyrelsen besluta att:      

    

1. Ny nivå på habiliteringsersättningen införs från 2018-01-01. Utbetalas 

retroaktivt. 

2. Habiliteringsersättning för hel dag 5-8 tim, 35 kr och för halv dag 1-5 tim, 

18 kr. 

3. Ersättning betalas även om daglig verksamhet stänger tidigare dag före röd 

dag eller är stängd för fortbildning och liknande. Ersättning utgår inte från 

ledig dag. 

4. Antalet timmar räknas inklusive restid till och ifrån sysselsättningen, samt 

raster. 

5. Utbetalas månadsvis. Insatt på deltagarens konto eller delvis kontant enligt 

överenskommelse med den enskilde eller god man/förvaltare. 
 
Yrkanden: 

Mari Viberg yrkar på att 

Punkt 2. Habiliteringsersättning för heldag 5-8 tim, 60 kr och för halv dag 1-5 

tim, 40 kr. 

Punkt 5. Utbetalas månadsvis insatt på deltagarens konto eller delvis kontant  

enligt överenskommelse med den enskilde alternativt med god man/förvaltare. 

 
Ny punkt sex. Habiliteringsersättningen räknas årligen upp motsvarande 

indexuppräkningen av prisbasbelopp. Hel dag 0,132 % halv dag 0,088 % och 

avrundas uppåt. Ersättningsnivån bibehålls även om prisbasbeloppet sänks. 

 

 

Röstning begärs Ja- röster 2 enligt Maris Vibergs yrkande, Nej- röster 2 för 

Mari Vibergs yrkande.  
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   KS  

 

 

 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

 att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt socialchefens förslag. 

 

 C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2018-09-17           Sida 12         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   KS  

 

 

 
Ks su § 102 
 

Beslut om delegation 
 
I aktuell delegationsordning 2018 saknas delegation gällande beslut om avgifter enligt 8 

Kap Socialtjänstlagen. 
 

Beslutsunderlag 
 

Delegering av beslut om avgifter 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att delegera beslut om avgifter enligt följande: 

  

    Avgifter     

    Beslut om avgift utifrån fullmäktiges beslut om avgifter 8 kap 4-

8 §§ 

SoL 

Avgiftshandläggare 

    Beslut om jämkning av avgift 8 kap 4-

8 §§ 

SoL 

Avgiftshandläggare 

    Beslut om nedsättning eller befrielse från skuld avseende 

debiterad avgift inom äldreomsorg eller 

handikappomsorg upp till ½ prisbasbelopp 

4 kap 2 

§ SoL 

Avgiftshandläggare 

    Beslut om nedsättning eller befrielse från skuld avseende 

debiterad avgift inom äldreomsorg eller 

handikappomsorg över ½ prisbasbelopp 

4 kap 2 

§ SoL 

Socialchef 
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   KS  

 

 

 
Ks su § 103 
 
Ansökan LMA 

 

Har kommunen något ansvar för boende och ekonomiskt stöd under 

handläggningstiden av ansökan om uppehållstillstånd? 

 

  Beslutsunderlag 

 
 Skrivelse samt PM 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

Att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om delegation till förslagsvis 

socialsekreterare. 
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   KS  

 

 

 
Ks su § 104 
 
Handlingsplan Digitalisering 

 

Digitaliseringen medger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större 

utsträckning ta vara på den äldres egna förmågor och förutsättningar. Det 

kommer i framtiden att bli helt nödvändigt att ta till vara på dessa möjligheter 

för att trygga kvaliteten och kompetensförsörjningen inom välfärden. 

 

Roberts kommun har beslutat att anta äldreplanen 2013-2020 på 

rekommendation av AC-koncensus där digitalisering av välfärden är en viktig 

del av framtida strategier. Vidare har Robertsfors kommun antagit 

rekommendationen om stärkt stöd i särskilt boende från SKL. Även i denna 

rekommendation är digitalisering ett prioriterat område. Av SKLs 

rekommendation om stärkt stöd i särskilt boende framgår bland annat att 

kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur 

digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. 

 

Denna handlingsplan omfattar hela sociala sektorns ansvarsområden och 

föreslås antas av kommunstyrelsen för att få bred förankring inför kommande 

prioriteringar och finansiering. Handlingsplanen omfattar såväl övergripande 

mål som mål på enhetsnivå.  

 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att anta handlingsplanen för Digitalisering steg ett, 

avseende sociala sektorns verksamhetsområde 
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   KS  

 

 

 
Ks su § 105 
 
Upphandling verksamhetssystem 

   

Sociala sektorn har sedan 2010 avtal med Pulsen avseende verksamhetssystem 

(pulsen combine).  Tidigare upphandling har skett tillsammans med Lycksele 

och Vindeln. Det avtal vi idag har med Pulsen löper ut 2019-12-31. Det finns 

inga möjligheter till ytterligare förlängning av avtalet utan att en ny upphandling 

görs. 

 

Socialchefer och systemadministration i samtliga kommuner är överens om att 

vi vill genomföra den kommande upphandlingen gemensamt. 

 

Lycksele har tillfrågats och ställt sig positiva till att hålla i upphandlingen. Detta 

sker i så fall genom fullmakt från de övriga kommunerna Vindeln och 

Robertsfors. 

 

  
 

 Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

 att föreslå kommunstyrelsen att: 

   

ge socialchef i uppdrag att fortsätta planeringen med en gemensam upphandling 

av verksamhetssystem tillsammans med Lycksele och Vindeln. 

 

ge socialchef bemyndigande att lämna fullmakt till Lycksele kommun att hålla i 

upphandlingen. 
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Ks su § 106 
 
Delegationsbeslut 

 

Äldre och handikappomsorgen             20180401-  20180831    

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS                                     

  

  

Individ och familjeomsorgen               20180401- 20180831 

Försörjningsstöd                                    

 Barn och Unga 

 Vuxna 

 Missbrukare 

 Dödsboanmälan 

 Familjerätt 

                                          

 Bilagor 
 Anmälningar och försörjningsstöd Individ och familjeomsorgen 

  

  
                 

  

                    

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 

att godkänna redovisningen av de delegatiosbeslut som förtecknats i protokoll 

den 17 september 2018. 
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Ks su § 107 
 

Information 
 

Sociala sektorn 
 

 

ÄHO 

- Utskrivningsklara med betalningsansvar 

- Lediga lägenheter på särskilt boende samt lediga platser på Korttids 

 

IFO 

- Anmälningar 

- Försörjningsstöd 

- Information 

 

SOCIALCHEF 

- Information kring arbetsmiljö 

 

Kommunsstyrelsens socialutskott beslutar 

att ta emot informationen 

 


