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Beslutande Mona Andersson (S) 

Mari Viberg (C) 

Lars-Gunnar Andersson (S) 

Martin Lundgren (C) 

Sari Denninger (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Övriga deltagare Doris Öhlund, Individ- och familjeomsorgs chef  

Ewy Andersson, Äldreomsorgschef  

Maja Petrovic, sekreterare 

Clarence C Andersson, Kommunsekreterare 

Jhonas Nilsson, Socialchef 

Lennart Ekman (KD), närvarande ersättare 

Anna Nyström, Chef för Hemteam Södra 

Jenny Boström, verksamhetschef Lövlunden  

Viktoria Ahlberg, verksamhetschef Edfastgården  

Ann-Christin Lundberg, verksamhetschef Lövlunden  

Lars Hammarbäck, Chef för Funktionsomsorgen  

Bernt-Olov Björklund, Arbetshandledare Dagcenter 
 

 

 

 

 

 

 
Utses att justera 

 

 

Mari Viberg 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare 

 Paragraf 98- 

113 

 

 Maja Petrovic  
 

 Ordförande   

 Mona Andersson  
 

 Justerare   

 Mari Viberg 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsens socialutskott 
 

Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 

Datum för anslags uppsättande                  2019-09-18 Datum för anslags nedtagande    2019-10-09 
 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontorets arkiv                   
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102 § Investeringsbudget 2020-2022 

103 § Verksamhetsplan och Budget KS 2020 

104 § Delårsbokslut 

105 § Åtgärder för verksamheter med underskott delår 2019 

106 § Internkontrollplan 2019 och 2020 

107 § Prioriteringsordning LEG personal 

108 § Delegationsbeslut 

109 § Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd 

110 § Information från Sociala sektorn (ÄHO 

111 § Ej verkställda beslut enl SoL Q 3 

112 § Ej verkställda beslut enl LSS Q3 

113 § Information, Kontaktuppgifter till politiker 

 

 

 

   

 

 

https://drive.google.com/open?id=1sGLEsz_KzY5mascFcEE0UVuB1_tCbwyZ6ePHMWUHH6M
https://drive.google.com/open?id=1ns2I8UcVg8WErIkhK7xBHEQ53yTZ8bp9jTJxJQdX1CU
https://drive.google.com/open?id=1tI6APUIi2h_E83D2zmo0SfnS8-dMeh6ews2tGnjMyfk
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

 
Ks su § 98 

 

Godkännande av föredragningslista 
 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

Att godkänna föredragningslistan. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

     

 

 

 

Ks su § 99 
 

Val av justerare 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

Att välja Marie Viberg. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

     

 

 

 

 

 

 

Ks su § 100 
 

Återkoppling, arbete för minskad sjukfrånvaro 
 
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

Kommunstyrelsen socialutskott beslutar att ta emot informationen.  

 
 
Ärendebeskrivning 
Lövlunden, Edfastgården samt Hemtjänsten i Robertsfors informerar om 

genomfört arbete som åsyftar att minska sjukfrånvaron och de utmaningar som 

verksamheterna ställs inför i relation till sjukskrivningar. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

    

 
 

 

 

 

Ks su § 101 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

Kommunstyrelsen socialutskott beslutar att ta emot informationen. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Dagcenter informerar om sin verksamhet.
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Ks su § 102 
 

Investeringsbudget 2020-022 
 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att prioritera investeringsobjekten äskande nr Ä 52 

Klumpanslag sociala, Ä 53 verksamhetssystem sociala sektorn och Ä 54 

personalplaneringssystem. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Robertsfors kommuns antagna redovisningsprincip K3 gäller för större bolag 

och organisationer. Det ger förutsättningar och begränsningar för hur vi får 

hantera och redovisa våra intäkter och kostnader. Inte minst har K3 som princip 

inneburit stora förändringar i synen på kommunens anläggningstillgång 

(fastigheter mm). Varje objekt (ex hus) ska nu delas in med skilda 

nyttjandeperioder i komponenter. Varje komponent ska skrivas av var för sig 

över nyttjandeperioden. Detta förändrar kommunens avskrivningsutrymme 

(sammantagna värdet av komponenternas årliga minskade värde i jämförelse 

med anskaffningsvärdet). 

 

Avskrivningsutrymmet utgör i sin tur en inriktning för investeringsutrymmet. 

Detta eftersom att avskrivningarna och räntor sammantaget varje år ska betalas 

och därmed utgör det en påverkande faktor på utrymmet för 

verksamhetskostnader. Ökar investeringar, avskrivningar och kapitalkostnader 

minskar övriga budgetutrymmet för verksamhet.  

 

Samtidigt kan rätt investeringar ge vissa ökade avskrivning och kapitalkostnader 

men samtidigt ge minskade verksamhets/driftskostnader. Det kan gälla 

minskade kostnader för underhåll, energi, personal eller logistik. I de fallen kan 

en högre investering säkerställa minskade driftskostnader.  

 

Robertsfors kommun har de senaste tre åren åter ökat sin investeringsvolym. 

Inte minst har ett antal förskolesatsningar bidragit till att öka 

avskrivningskostnaderna de kommande åren.  
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

Forts  Ks su § 102 

 

Investeringsutrymmet för kommande år tar i första han hänsyn till 

avskrivningsutrymmet och har beslutats till 18,5 mkr för 2020, 19 mkr för 2021 

och 19,5 mkr för 2022. I det fall att kommunstyrelsen eller andra nämnder kan 

påvisa att en investering utöver angivet utrymme kan hanteras genom 

minskande driftskostnader i verksamheten som motsvarar ökade 

avskrivningskostnaden, kan kommunfullmäktige godkänna den investeringen. 

Kommunfullmäktige kan även godta något lägre investeringar något år för att ge 

mer utrymme efterföljande år, ex om större investering behöver göras år tre på 

mandatperioden.   

 
Beslutsunderlag 

 
 Tjänsteskrivelse investeringsbudget KF 2020  

 Sammanställning och summerat underlag inkomna äskanden  

 Sammanställning underlag per äskanden 

 Köksutredning  

 Utredning Tundalsskolan 

 Verksamhetens förslag utredning Tundals 

 Kopia av Kalkyl_SML_20180830 (2) 

 Tundalsskolan underlag för bedömning av alternativ

https://drive.google.com/open?id=10j7PWiIuAJDeCkHhMAIpcILeJF9__udP
https://drive.google.com/open?id=19-Io93KexZJgHdn9w1l6Q1DkpwIHX-zd
https://drive.google.com/open?id=1Cdqc5Dp-rgOk4ZFgSd-NqXZTJLz6Wj3u
https://drive.google.com/open?id=18AHL9oXM99AY9VSc2zhVPtltRo4UyDn2
https://drive.google.com/open?id=1rH7nqDzLxXQT_OyV2YdoHP1IoUZIuuDv
https://drive.google.com/open?id=16TVMPl30N5Emsx-aQQQq-1kfTxbtq4kw
https://drive.google.com/open?id=1wHu6Q0wXrQcqeVnujLfA57nUp8WJ6rc8
https://drive.google.com/open?id=1M-oJhyKzhAOfcUo-ePHQP_5eOeihY0TH
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 103 
 

Verksamhetsplan och budget Kommunstyrelsen 
2020 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att 

- anta Verksamhetsplan och budget för år 2020-2022 Kommunstyrelsen 

Robertsfors kommun  

- förvaltningen omgående inleder arbete med åtgärder för att klara budget i 

balans 2020 

- att göra följande tillägg eller omformuleringar i föreslagen verksamhetsplan 

för KS 2020:  

-Att nämnda punkt (p5) under det övergripande målet ”hållbar livssituation” bör 

strykas ur förslaget till KS verksamhetsplan 2020. 

-Att punkten ” Att kommunen som arbetsgivare fokuserar på medarbetarnas 

hälsa och arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare med låga sjuktal”  

flyttas från det övergripande målet ”God folkhälsa och utbildning” till ”Hållbar 

livssituation, attraktiv att bo i.” Vidare bör sjukfrånvaron mätas för att följa upp 

målet.  

 

 

Kommunstyrelsens socialutskott beslut 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar att Sociala sektorn undersöker möjliga 

administrativa nedskärningar, och därefter skickas till Arbetsutskottet. 

 

Reservation 
Marie Viberg (C):Reserverar sig mot Socialchefens förslag till åtgärder till 

besparing med 1500 tkr inom insatser funktionshinder. 

 

Särskilt yttrande 
Mona Andersson (S): Vill att Socialas verksamhet inväntar att genomföra 

åtgärder till dess att den upphandlade genomlysningen har genomförts.  

 
Ärendebeskrivning 
 
I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog 

kommunfullmäktige i juni 2019 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.  
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

Forts Ks su § 103 

  

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. 

  

 

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 2020 Kommunstyrelsen 

Robertsfors kommun 

 Bilaga 1 KS rader 

 Bilaga 2 förslag till utformning av månadsrapport 

 Förslag tillägg eller förändringar 

 Effekter och åtgärder med anledning av föreslagen verksamhetsbudget. 

 Kommunals synpunkter vid samverkan 

 Yrkande från Lars-Gunnar Andersson (S) 

 

Yrkande: 
 

Lars-Gunnar Andersson (S) yrkar att: Det sistnämnda fokusområdet ”Att 

kommunen som arbetsgivare fokuserar på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö 

för att vara en attraktiv arbetsgivare med låga sjuktal” bör flyttas från det  

övergripande målet ”God folkhälsa och utbildning” till ”Hållbar livssituation, 

attraktiv att bo i.” Vidare bör sjukfrånvaron mätas för att följa upp målet.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1SdBJCaUO25pQp9MxXav4n0X0p6bHZTsa
https://drive.google.com/open?id=1SdBJCaUO25pQp9MxXav4n0X0p6bHZTsa
https://drive.google.com/open?id=1m5oDfCjJ3BRzoJ-uW6DS-30QlRVVcPcF
https://drive.google.com/open?id=1PMEP0Ul5HCwFtsGJWczgSQTiJWItRhjs
https://drive.google.com/open?id=1Sdu_BS30OB_EBm1gR4J_6lIdL15KEeMG
https://drive.google.com/open?id=1Q5n1upUkK0RcUp4iXrq-32twyBmOBPBa
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

Forts Ks su § 103 

 

Mona Andersson (S): Yrkar på att:  

Sociala  sektorn undersöker möjliga administrativa nedskärningar, och därefter 

skickas till Arbetsutskottet”. 

 

Beslutsordning:  
 

Ordförande ställer Lars-Gunnar Andersson (S) tilläggsyrkande mot 

Socialchefens förslag till beslut och finner att Lars-Gunnar Anderssons 

tilläggsyrkande vinner bifall.  

 

 

Ordförande ställer Mona Anderssons (S) yrkande om nedskärningsförslag inom 

administrationen mot Socialchefens förslag till beslut och finner att Mona 

Anderssons yrkande vinner bifall. 
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

   Kommunstyrelsen  

Socialchef 

Ekonomichef 

 

 

 

 
Ks su § 104 
 

Delårsbokslut 

 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

Att godkänna redovisat delårsbokslut för perioden januari till augusti 2018 och 

överlämna det till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchefen redovisar delårsbokslut för perioden januari - augusti 2018 samt 

prognos för helåret 2018. 

 
 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut text 

Delårsbokslut

https://drive.google.com/open?id=1jEE-RrypiO7kUKmIlZFrrRG2N764LbdA
https://drive.google.com/open?id=1AGvYCg4fGzI6Ti7of5TscssJwDr2o7Pl
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

     

 

 

 
Ks su § 105 
 

Åtgärder för verksamheter med underskott delår 
2019 
 
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

Att föreslå kommunstyrelsen att arbeta utifrån föreslagna åtgärder för att minska 

underskott på 2019. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delårsbokslutet för januari-augusti 2019 visar på ett prognostiserat underskott 

för helåret 2019 för flertalet verksamheter. För att minska det prognostiserade 

underskottet har analys gjorts av underskotten och åtgärder krävs inom 

verksamheterna.  

 
 
 
Beslutsunderlag 
Analys av verksamheter med underskott.
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

   Kommunsekreteraren 

Kommunchef 
Samtliga kontrollansvariga i Internkontrollplanerna 

 

 

 

 

 
 

Ks su § 106 
 

Internkontrollplan 2019 och 2020 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Internkontrollplan Förslag 2019 (2019-09-

09)” och ”Internkontrollplan Förslag 2019 (2019-09-09)” som 

internkontrollplaner för Kommunstyrelsens verksamhet år 2019 respektive år 

2020. 
 
Ärendebeskrivning 
 
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. På grund av avsaknad 

Internkontrollplan för år 2019 föreslås det att både en Internkontrollplan för 

2019 och en Internkontrollplan för 2020 antas. 

 

Planen följer det reglemente för intern kontroll som fullmäktige har fastställt 

samt de riktlinjer för intern kontroll som kommunstyrelsen har fastslagit. 

Resultatet från uppföljningen av Internkontrollplan 2020 ska redovisas för 

styrelsen minst två gånger per år (för Internkontrollplan 2020), i samband med 

delårsrapport per augusti samt i samband med årsrapportens upprättande. För 

Internkontrollplan 2019 ska samtliga redovisningar göras i samband med 

årsrapporten.  

I de fall brott förekommit eller allvarligare brister i den interna kontrollen 

bedöms föreligga ska detta omedelbart rapporteras till styrelsen. 

 
 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan Förslag 2019 (2019-09-09) 

 Internkontrollplan Förslag 2020 (2019-09-09) 

 Tjänsteskrivelse 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1bqWOWDLUQDMOBdv-ep8B62McVvyK990s
https://drive.google.com/open?id=1AR09J9ozGrDMVnRCYzu0NVhdbW3TjzdT
https://drive.google.com/open?id=14nr_3vaf3L4nWWzpYjzvmV88RIhmoUd_
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

   Kommunstyrelsen 

MAS 

 

 

 

 

 
Ks su § 107 
 

Prioriteringsordning Leg personal 
 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att anta dessa riktlinjer och att dessa ska gälla från 

och med 18 september 2019. 
 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ett dokument har upprättats. Dokumentet behandlar prioriteringsordning vid 

aktualisering av nya ärenden samt ger en vägledning för legitimerad personal i 

det dagliga arbetet i förhållande till Särskilda Boenden, Korttidsboende och 

Ordinärt boende. 

 

Beslutsunderlag 
Prioriteringsordning  
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

   Kommunstyrelsen  

 

 

 
Ks su § 108 
 

Delegationsbeslut 
 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

Att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll 

den 17 september 2019 

 
 
 
Ärendebeskrivning 

 

 

Äldre och handikappomsorgen             20190401-20190630 

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS                                     

  

  

Individ och familjeomsorgen               20190401-20190630 

Försörjningsstöd                                    

Barn och Unga 

Vuxna 

Familjerätt 

 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1UtEzXM9H2bgwIfSW_EteGM_0yBjKSdtv
https://drive.google.com/open?id=1UtEzXM9H2bgwIfSW_EteGM_0yBjKSdtv
https://drive.google.com/open?id=1FhTryVrnB66j2HYEG4o3hhOSS_ebRre-
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Justerare Protokollsutdrag till 
Soialsekreterare, Den unges offentliga biträde 

Exp 

   Kommunstyrelsen 

IFO chef Doris Öhlund 

 

 

 

 

 
 
Ks su § 109 
 

Reviderade rutiner och riktlinjer Ekonomiskt 
bistånd 
 

Kommunstyrelsens socialutskott förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att anta dessa riktlinjer och att dessa ska gälla från 

och med 18 september 2019. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd är upprättade. Riktlinjerna 

återremitterades från Kommunstyrelsen och har därefter reviderats. Ändringen 

består i att termen “socialnämnden” tagits bort från dokumentet.   

 

I den handling som bifogats finns också 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 

föreslås att revidering av dessa ska ske en gång per år. 

 
 
Beslutsunderlag 
Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd 

 

https://drive.google.com/open?id=1nRRmUc3RTEqWs-ytUOZ6AhKSvPyAze7E
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Ks su § 110 
 

Information från sociala sektorn 
 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

Kommunstyrelsen socialutskott beslutar att ta emot informationen.  

 
 

Ärendebeskrivning 
-Ewy Andersson redovisar månadsrapporten för augusti månad, enligt bifogad 

bilaga. Ewy informerar om utskrivningsklara med betalningsansvar och lediga 

lägenheter i särskilt boende. Antal lediga platser samt beläggning på korttids. 

 

-I samband med sammanträdet informerar Ewy Andersson kring upprättade SoL 

avvikelser hemvårdsteam samt SoL avvikelser äldreboenden. 

 

-Återkoppling alternativ handläggning av försörjningsstöd. Tidigare aktualiserad 

fråga kring digitalisering i förhållande till handläggning av ekonomiskt bistånd 

för att korta ner handläggningstider. Därutöver berörs en snabbare aktualisering 

till samordningsgruppen BEAS. Detta kommer att sammanställas och redovisas 

i samband med oktober sammanträdet. 

 

 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport augusti 

Utskrivningsklara med betalningsansvar 

SoL avvikelser hemvårdsteam, SoL avvikelser äldreboenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1nRRmUc3RTEqWs-ytUOZ6AhKSvPyAze7E
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   Kommunfullmäktige 

Revisorer 

 

 

 

 

 

 

Ks su § 111 
 

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 
 
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

att rapporten meddelas kommunfullmäktige, Socialstyrelsen samt revisorerna  

 

 
Ärendebeskrivning 
 
ÄHO-chef 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 3, 2019 finns inga beslut att rapportera som inte är verkställt. 
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Revisorerna 

 

 

 

 

 

Ks su § 112 
 

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. 
 
 
Kommunstyrelsens socialutskott 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. 
  

 
Ärendebeskrivning 
 
ÄHO-chef 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 3, 2019 finns 7 beslut att rapportera som inte är verkställt. (handlar 

om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 

för vuxna 1 beslut, kortidstillsyn 2 beslut, 1 beslut korttidsvistelse tidsbegränsat, 

1 beslut stödfamilj, 2 beslut kontakperson) 
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Ks su § 113 
 

Information  
 
Kontaktuppgifter till politiker  

 
Det lämnas som ett förslag att politikernas kontaktuppgifter ska finnas 

tillgängliga på hemsidan. En annan frågeställning att ta med inför framtiden är 

en fundering kring hur framtidens äldreomsorg ska se ut. 

 
 


