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Ks su § 124 
  

Godkännande av föredragningslistan 
  

Socialutskottets beslut 
 

Socialutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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Ks su § 125 

 
Val av justerare 
  

Socialutskottets beslut 
 

Socialutskottet beslutar att välja Mari Viberg 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

MAS 
 

 

 

Ks su § 126 
  

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Socialutskottets beslut 
Socialutskottet beslutar att tacka för informationen. 

Vid informationen kring trygg och säker hemgång ges Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska till uppdrag att återkomma med information 

kring hur man kan säkra att hälso-och sjukvårdsinsatser finns 

tillgängliga dygnet runt. 

Ärendesammanfattning 

Åsa Bygdeson , MAS, informerar om demensarbetet. 

Ewy Andersson, Funktionsomsorgschef, informerar kring arbetet 

med trygg och säker hemgång.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

Ks su § 127  dnr:7020/173.700 
  

 

Ekonomisk uppföljning 
 
Socialutskottets beslut 
Socialutskottet beslutar att tacka för informationen. 

Ärendesammanfattning 

Socialchefen redovisar ekonomisk rapport för perioden januari - 

oktober 2020 för de verksamheter som socialutskottet har 

verksamhetsansvar för. 

Beslutsunderlag:  

 Månadsrapport (tom oktober 2020)
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IFO chef Doris Öhlund 

Socialchef, Jhonas Nilsson 

  

 

 

 

 

Ks su § 128  dnr:7020/160.700 
  

 

Riktlinje gällande avtal vid 
vårdnadsöverflyttning 
 
Socialutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen gällande avtal vid 

vårdnadsöverflytt, enligt bilaga 2 “Avtal vid vårdnadsöverflytt 

inklusive nämndens åtagande”. 

 

Ärendesammanfattning 

Barn som placeras i familjehem blir ibland kvar under många år. 

Det är inte ovanligt att de lever i ovisshet om var de hör hemma 

och om och hur länge de får stanna i familjehemmet. För dessa 

barn kan en vårdnadsöverflytt till familjehemsföräldrarna ge dem 

förutsättningar att få växa upp under trygga och stabila 

förhållanden. 

20030701 trädde ny lagändring i kraft gällande socialnämndens 

skyldighet att särskilt överväga om vårdnaden om ett barn bör 

överflyttas till familjehemsföräldrarna (SoL. 6kap 8 § 2st, LVU 13 

§). 

Det som regleras i detta avtal rör väsentligen de ekonomiska 

förhållandena. Beträffande eventuellt behov av annat socialt stöd 

hänvisas till det ansvar som socialnämnden i vistelsekommunen har 

enligt SoL, 5kap. 1§. 

Att särskilt beakta delen i avtalet gällande kommunens fortsatta 

försäkringsskydd vid ev vårdnadstvist, tvist om umgänge. 

 

Beslutsunderlag:  

Bilaga 1: Tjänsteskrivelse 

Bilaga 2 : Avtal vid vårdnadsöverflytt inklusive nämndens 

åtagande 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

IFO chef Doris Öhlund 

Socialchef, Jhonas Nilsson 

  

 

 

 

 

Ks su § 129  dnr:7020/166.700 
  

 

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck 
 
Socialutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen.  

 

Ärendesammanfattning 

Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld handlar om alla barns 

rätt att få vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till 

sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet och 

sexualitet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, rätten att 

leva med vem dom vill och rätten till ett liv fritt från våld och 

förtryck. 

Handlingsplanen i Robertsfors kommun har upprättats i samverkan 

inom nätverksgruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck, HRV 

–gruppen. 

Gruppen består av ett nätverk över profession och 

förvaltningsgränser, här finns representanter från förskola, 

grundskola, flyktingmottagning, polis, socialtjänst och hälsocentral. 

Förståelsen för hedersrelaterat våld och förtryck i denna plan 

inkluderar könsstympning och tvångsäktenskap och vardagsheder. 

 Beslutsunderlag:  

 -Bilaga 1: Tjänsteskrivelse 20201029 

-Bilaga 2: Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 

-Bilaga 3: Hälso- och sjukvårdens förebyggande rutiner och 

insatser mot hedersrelaterat våld - och förtryck



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2020-11-10            Sida 9         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
 

 

 

Ks su § 130  dnr:7020/167.700 
  

 

Avgifter inom socialutskottets 
verksamhetsområde 2021 
 
Socialutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår  Kommunfullmäktige besluta att 

fastställa avgifter för år  2021. 

 

Ärendesammanfattning 

Vårdavgift höjs utifrån aktuellt prisbasbelopp för 2021 (1/12 av 

0,5392 gånger prisbasbeloppet). 

 

Utifrån det höjda prisbasbeloppet föreslås även att ett antal avgifter 

inom sociala sektorns verksamhetsområde höjs.  

Beslutsunderlag:  

Avgifter 2021 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Ks su § 131  dnr:7020/161.700 

 
Delegationsbeslut, 2020, Q3 
 
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut 

som förtecknats i protokoll den 10 november 2020. 

 

Ärendesammanfattning 

 

Äldre och handikappomsorgen             20200701-20200930  

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS          20200701-20200930    

     

                           

  

  

Individ och familjeomsorgen              20200701-20200930  

Försörjningsstöd                                    

  Barn och Unga 

  Vuxna 

  Familjerätt 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunfullmäktige 

Revisorer 

 

 

 

 

Ks su § 132  dnr 7020/162.700 

 
  

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 
(år 2020,Q3) 
 
 
Socialutskottets beslut 
 
Socialutskottet beslutar 

-att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

-att rapporten meddelas kommunfullmäktige, IVO samt 

revisorerna. 

Ärendesammanfattning 

Funktionsomsorgschef Ewy Andersson redovisar ej verkställda 

beslut. 

  

Sociala utskottet har en rapporteringsskyldighet till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) 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, 2020 finns 5 beslut att rapportera som inte är 

verkställt, ett särskiltboendebeslut och fyra korttidsvistelsebeslut.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunfullmäktige 

Revisorer 

 

 

 

 

Ks su § 133  dnr 7020/163.700 

 
  

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. (År 
2020, Q3) 
 
Socialutskottets beslut 
Socialutskottet 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 

 

Funktionsomsorgschef Ewy Andersson redovisar ej verkställda 

beslut. 

  

Sociala utskottet har rapporteringsskyldighet till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) 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, 2020 finns 2 beslut  som inte verkställt, varav ett 

avbrott i verkställighet. (Ett  beslut avseende daglig verksamhet och 

ett gällande gruppbostad). 
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   Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Ks su § 134  dnr 7020/164.700 
  

 

Uppföljning av Motioner samt 
Medborgarförslag 
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet 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 

20201102 visar att sociala utskottet inte har några 

motioner/medborgarförslag liggandes.  

Beslutsunderlag:  

Uppföljning motioner, uppföljning medborgarförslag 
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Ks su § 135   
 
Information från Sociala sektorn 

 
Socialutskottets beslut 
Socialutskottet beslutar att tacka för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 

 

 

 Funktionsomsorg 

Statistik 

Ewy Andersson redovisar kring utskrivningsklara med 

betalningsansvar samt antalet lediga lägenheter.   

 

Lex Sara: tre anmälningar till IVO utifrån inkomna Lex Sara 

rapporter.  

 

 Individ och familjeomsorg 
Statistik IFO 

Doris Öhlund redovisar statistik gällande antalet anmälningar 

vuxna/barn samt ekonomiskt bistånd.  

 

Stickprovskontroll  

Stickprovskontroll gällande beslut för perioden 20200701-

20200930. Inga avvikelser. 

 

Antal ärenden som kontrollerats : 10  

 

Typ av ärenden: IFO- 5 ärenden, LSS- 1 ärenden, 

Biståndshandläggning: 4 ärenden 
 

 Socialchef 

Stängning av avdelning på Nysätragård: Informationsbrev till dem 

som berörs, anhöriga samt de som arbetar.  

 

Beslutsunderlag:  

Månadsrapport 

Utskrivningsklara 

Cirkulär: Jämställdhetsmyndighetens utskick, bilaga 1 , bilaga 2, 

bilaga 3
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Ks su § 136    
  

 

Övriga frågor 
 
 

Inga-Britt Berglund (S):Finns det några rutiner gällande om 

hemtjänsten är på väg till någon och det händer exempelvis att de 

upptäcker träd över vägen och inte kan ta sig vidare? Vet dem vem 

de ska ringa till? 

 

Ewy Andersson, funktionsomsorgschef tar med sig frågan. 
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Ks su § 137-145 
  

 

Individärenden 
 

Ärendesammanfattning 

Separat sekretessprotokoll. 
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Kommunstyrelsen 

Socialchef Jhonas Nilsson 

 

 

 

Ks su § 146   
  

 

Information till Kommunstyrelsen 
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet beslutar att socialförvaltningen inkommer med 

information till Kommunstyrelsen i samband med sammanträde i 

december. Informationen ska innehålla förvaltningens förslag 

avseende vad äldreomsorgspengarna kan användas till.  

 

Ärendesammanfattning 

Regeringen kommer inom snart att fatta ett beslut gällande 

äldreomsorgspengar. Därmed bör socialförvaltningen inkomma 

med förslag kring vad det bistånd Robertsfors kommun får kan 

användas till. Detta tas upp som informationspunkt på kommande 

Kommunstyrelsens sammanträde. 
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   Socialchef Jhonas Nilsson  

 

 

Ks su § 147   
  

 

Information till kommande 
utskottssammanträden  
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet beslutar att socialförvaltningen inkommer i 

samband med utskott i januari 2021, med en redogörelse av de 

bidrag som förvaltningen sökt samt en redogörelse kring vad 

bidragen använts till. 

 

Socialutskottet beslutar att ge socialförvaltningen till uppdrag att i 

samband med utskott i april 2021, inkomma med en redogörelse av 

vilka bidrag som finns att söka år 2021 samt förslag på hur dessa 

kan användas. 

 

Ärendesammanfattning 

Socialutskottets ordförande Mona Andersson (S) lyfter önskemål 

om att socialförvaltningen delger socialutskottet följande :  

-bidrag som förvaltningen sökt samt en redogörelse kring vad 

bidragen använts till. 

-bidrag som finns att söka år 2021 samt förslag på hur dessa ska 

användas. 

 

 


