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Ks su § 1 

  

Godkännande av föredragningslistan 
  

Socialutskottets beslut 
 

Socialutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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Ks su § 2 

 
Val av justerare 
  

Socialutskottets beslut 
 
Socialutskottet beslutar att välja Mari Viberg 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 

 

 

 

 

Ks su § 3 
 

Information MAS 
 

Åsa Bygdeson, MAS samt Lena Andersson, HSL chef informerar 

kring den medicinska kompetensen i förhållande till trygg och 

säker hemgång.  Informationen avser bland annat arbetet med att 

säkra den kompetensen som krävs, utmaningar samt introduktion 

av nyanställda sjuksköterskor.
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Ks su § 4  dnr 7021/06.700 
  

Att utse verksamhetsuppföljning för 2021 
 

Socialutskottets beslut 
Socialutskottet beslutar att utse verksamhetsuppföljning för år 2021 

enligt bilaga: verksamhetsuppföljning, lista. 

 

Ärendesammanfattning 

Sociala utskottet bjuder in representanter för olika verksamheter 

inom Sociala sektorn som informerar om sina respektive 

verksamheter under sammanträden. En sådan planering saknas för 

2021 och behöver därmed upprättas.  

 

Beslutsunderlag:  

Verksamhetsuppföljning, lista 
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Ks su § 5  dnr 7021/05.700 

Ekonomisk uppföljning  
 

Socialutskottets beslut 
Socialutskottet beslutar att ta emot informationen 

 

Ärendesammanfattning 

 

Socialchefen redovisar ekonomisk rapport för perioden januari - 

december 2020 för de verksamheter som socialutskottet har 

verksamhetsansvar för.  

 

 

Beslutsunderlag 

 Månadsrapport januari-december 2020 
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Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ks su § 6   dnr 7021/09.730 

 

Statsbidrag till Äldreomsorgen 2021 
 

Socialutskottets beslut 

Sociala utskottet föreslår Kommunstyrelsen att fördela statsbidraget 

i sin helhet till äldreomsorgen samt att medlen skall användas till 

insatser i ordinärt boende och övriga omställningskostnader i 

samband med genomförandet av stukturförändring inom 

äldreomsorgen. 

 

Ärendesammanfattning 

 

Preliminär fördelning till Robertsfors kommun avseende de riktade 

statsbidraget till äldreomsorgen 2021 är 3 339 tkr. 

  

Socialchef presenterade för Kommunstyrelsen i inom vilka 

områden i äldreomsorgen detta statsbidrag bör fördelas till utifrån 

de ekonomiska prognoser och kommande förändringar i 

verksamheten. 

Socialchef fick vid sammanträdet i uppdrag att återkomma med 

underlag och förslag till beslut kring fördelning av dessa medel. 
  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-24  

Underlag fördelning av riktade statsbidrag till äldreomsorgen 2021 
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Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ks su § 7  dnr 7020/177.700 

 

Delegationsbeslut , 2020, Q4 
 
Socialutskottets beslut 
Socialutskottet beslutar att godkänna redovisningen av de 

delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll den 26 januari 2021. 

 

Ärendesammanfattning 

 

 

Äldre och handikappomsorgen  201001-201130; 201201-201231 

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS                   201001-201130;201201-201231

                          

  

  

  

Individ och familjeomsorgen       201001-201130;201201-201231 

Försörjningsstöd                                    

Barn och Unga 

Vuxna 

Familjerätt 

                              

                   
IFO delegationslista 20201001-20201231 i skriftlig form.   
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Kommunfullmäktige 

Revisorer 

 

 

 

 

Ks su § 8  dnr 7021/03.700 

Ej verkställda beslut enl. SoL 16 Kap. 6 f § 
(år 2020,kvartal 4) 

 

Socialutskottets beslut 
Sociala utskottet 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 4, 2020 finns tre beslut att rapportera som inte är 

verkställt. Två av besluten avser särskilt boende där personerna 

tackat nej till erbjudandet och ett avbrott i verkställighet växelvård 

korttids pga covid-19. 
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Kommunfullmäktige 

Revisorer 

 

 

 

 

Ks su § 9   dnr 7021/04.700 
 

Ej verkställda beslut enl. LSS § 28 f-g. (År 
2020, kvartal 4) 

  

Socialutskottets beslut 

  
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  

 

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 4, 2020 finns två beslut som rapporterats ej verkställt ett 

beslut daglig verksamhet på grund av Covid-19, daglig verksamhet 

är stängd och ett gruppbostads beslut där lägenhet ej kunna 

erbjudas utifrån ingen lägenhet ledig.                             
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Ks su § 10  dnr 7021/07.700 
 

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 

20210118 visar att sociala utskottet inte har några 

motioner/medborgarförslag liggandes.   

 

Beslutsunderlag 
Uppföljning motioner, uppföljning medborgarförslag 
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Ks su § 11   dnr 7021/08.700 

 
Information från Sociala sektorn 
 
Socialutskottets beslut  
Socialutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 

 

 Funktionsomsorg 

  Statistik 

Ewy Andersson redovisar kring utskrivningsklara med 

betalningsansvar samt antalet lediga lägenheter. Ewy Andersson 

redovisar statistik SoL avvikelser, avseende andra halvåret 2020.  

 

 Individ och familjeomsorg 

 

Statistik IFO 

Doris Öhlund redovisar statistik gällande antalet anmälningar 

vuxna/barn samt ekonomiskt bistånd.  

 

 Socialchef 

Information statsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention  
 

Beslutsunderlag 
 

Utskrivningsklara  

Egenkontrollen 
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Ks su § 12 
 
Övriga frågor 

 
 

Mona Andersson (S) : Hur erbjuder socialtjänsten stöd där 

föräldrarna har kontakt med socialtjänsten på grund av exempelvis 

missbruk eller våld. Doris Öhlund, IFO chef besvarar frågan. 

 

Marie Viberg (C) : Strategin för äldreomsorgen. Jhonas Nilsson, 

socialchef besvarar att arbetet fortgår, arbetsgruppen diskuterade 

huvudbudskapen igår. Träff om två veckor igen, ingen tidsplan 

uppsatt för när denna ska bli klar utan viktigt att det tar tid så att 

strategin blir bra.  

 

Mona Andersson (S): informerar kring att Robertsfors bostäders 

(Robo) nya policy har lyfts men har ej fått återkoppling. Utskottet 

tar med sig frågan. 

 

Marie Viberg (C): Hur går det med vaccinering? Lena Andersson 

svarar att vaccination skett på två boenden och dess tillhörande 

personal. Nästa vecka dos 1 Ånäsets område samt vaccination dos 

2 Lövlunden. Ej klart i nuläget med hur vaccineringen kommer att 

se ut när det gäller hemtjänsten.  
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Ks su § 13    

 
 
 
Individärenden, sekretess 
 
Ärendesammanfattning 
Separat sekretessprotokoll 

 


