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Ks su § 25 

  

Godkännande av föredragningslistan 
  

Socialutskottets beslut 
 

Punkten rapportering av klagomål 2020 tas innan punkten 

verksamhetsuppföljning. Socialutskottet beslutar att  därefter 

godkänna föredragningslistan. 
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Ks su § 26 

 
Val av justerare 
  

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

   Socialchef 

IFO-chef 

Funktionsomsorgschef 

 

 

 

 

Ks su § 27   dnr 7021/24.700 
 

  
 

Rapportering av klagomål 2020 
 
Socialutskottets beslut 
 
Socialutskottet tackar för informationen. 

Ärendesammanfattning 

Inom socialutskottets verksamhetsområde finns en policy för 

klagomål. Vi tar emot 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  
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Ks su § 28   dnr 7021/31.700 
 
 
Verksamhetsuppföljning 
 
Socialutskottets beslut 
 
Socialutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 

Enhetscheferna Stefan Vesterlund och Ulrika Hjonequist 

informerar om uppdragen inom sina respektive områden samt 

lämnar en redovisning kring Humlan och LSS boenden. 
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   MAS Åsa Bygdeson 

Kommunstyrelsen 

Socialchefen Jhonas Nilsson 
 

 

 

 

Ks su § 29  dnr 7021/22.700 
  

 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Socialutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 

socialförvaltningen år 2020 

Ärendesammanfattning 

 

Enligt 3 kap § 1 och § 10 Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren 

senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av 

vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 

under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits och vilka 

resultat som uppnåtts.  

 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur vårdgivaren har arbetat 

för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Det 

innehåller en beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit, men även 

hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har 

hanterats.  

 

Beslutsunderlag:  

 
Patientsäkerhetsberättelse för 2020
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   MAS  

Socialchef 
 

 

 

Ks su § 30  dnr 7021/32.700 
  

 

Ekonomisk uppföljning 
 
Socialutskottets beslut 
 
Socialutskottet beslutar att ta emot informationen 

Ärendesammanfattning 

 

Socialchefen redovisar ekonomisk rapport för januari 2021 för de 

verksamheter som socialutskottet har verksamhetsansvar för.  

 

Beslutsunderlag:  

 
-Månadsrapport januari 

-Månadsrapport januari Excel 
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   Kommunstyrelsen 

Socialchefen Jhonas Nilsson 
 

 

 

Ks su § 31  dnr  7021/33.700 
  

 

Årsredovisning 2020 
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet beslutar  

1. Att godkänna verksamhetsberättelse för 2020  

2. Att överlämna den till Kommunstyrelsen som bilaga till 

årsredovisningen. 

 

Ärendesammanfattning 

Verksamhetsplanen 2020  för verksamheter  inom sociala utskottets 

verksamhetsområde. Förvaltningen föredrar ärendet utifrån 

beslutsunderlaget 

Beslutsunderlag:  

 
Verksamhetsberättelse 2020 

Ekonomirapport Jan-Dec 2020 
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   Kommunstyrelsen 

Socialchefen Jhonas Nilsson 
 

 

 

Ks su § 32  dnr 7021/21.700 
  

 

Ombudgetering av 2020 års 
investeringsmedel 
 
Socialutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att 

ombudgetera medel från 2020 till 2021 års investeringsbudget i 

enlighet med underlag för ombudgetering, bilaga 1. 
 

Ärendesammanfattning 

Investeringarna avser upphandling och driftsättning av digitala 

larm mm inom äldreomsorgen.  

Upphandling och driftsättning av Verksamhetssystem för sociala 

sektorn. 

Upphandling och driftsättning av personalplaneringssystem till 

äldreomsorgen. 

 

Samtliga investeringar har påbörjats men har inte kunnat slutföras 

under 2020. För att kunna slutföra påbörjade investeringar behöver 

de kvarvarande investeringsmedlen ombudgeteras från 2020 års 

investeringsbudget till 2021 års investeringsbudget.  

 

Beslutsunderlag:  

 
-Bilaga 1:Underlag för ombudgetering av 2020 års 

investeringsmedel 

-Bilaga 2: Tjänsteskrivelse  
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   Kommunstyrelsen 

Socialchefen Jhonas Nilsson 

MAS Åsa Bygdeson 

 

 

 

Ks su § 33  dnr 7021/20.730  
dnr 9018/104.109 

 
  

 

Riktlinje Demensvård 
 
Socialutskottets förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Att fastställa den reviderade riktlinje Demensvård  

 

2. Att riktlinjen ska gälla från att det slutliga beslutsprotokollet 

har justerats och anslagits på Robertsfors kommuns 

anslagstavla. 

 
 

Särskilt yttrande:  
Mona Andersson (S) uppmanar till att en omformulering görs så 

att riktlinje gäller alla omsorgsverksamheter ej enbart 

äldreomsorgen.   

 

Ärendesammanfattning 

Riktlinje demensvård fastställdes av Kommunstyrelsen 20180410 

§ 70. Här finner ni den omarbetade och reviderade versionen. 

Riktlinjerna utgår ifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid  demenssjukdom (2017), Vårdprogram 

Utredning vård och omsorg om personer med  demenssjukdom i 

Västerbottens län samt stiftelsen Svenskt demenscentrum.  

Syftet med Riktlinje demensvård är att fungera som vägledning 

och styrdokument för omvårdnad  till personer med 

demenssjukdom och stödet till deras anhöriga. Utifrån Robertsfors 

kommuns  riktlinje ska verksamheten utarbeta rutiner som 

fördjupar och konkretiserar arbetet för en god  demensvård. 

 

Beslutsunderlag:  

 
-Riktlinje demensvård 

-Protokollsutdrag KS 20180410 § 70
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   Kommunstyrelsen 

Socialchefen Jhonas Nilsson 

MAS Åsa Bygdeson 

 

 

 

Ks su § 34   dnr 7019/48.700 
  

 

Revidering av Prioriteringsordning LEG 
personal 
 
Socialutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

1. Att anta riktlinje utifrån bifogad bilaga  

 

2. Att riktlinjen ska gälla från att det slutliga beslutsprotokollet 

har justerats och anslagits på Robertsfors kommuns 

anslagstavla. 

 
 

Ärendesammanfattning 

 

Riktlinje som fastställdes av Kommunstyrelsen 190930 har 

reviderats.  Riktlinje 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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   Kommunstyrelsen 

Socialchefen Jhonas Nilsson 

IFO chef Doris Öhlund 

 

 

 

Ks su § 35   dnr 7021/27.700 
  

 
Riktlinje Våld i nära relation 
 
Socialutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Att fastställa riktlinje Våld i nära relation 

 

2. Att riktlinjen ska gälla från att det slutliga beslutsprotokollet 

har justerats och anslagits på Robertsfors kommuns 

anslagstavla. 

 

Ärendesammanfattning 

Den 1 oktober 2014 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer i kraft. 

Enligt tidigare nämnda föreskrift ansvarar vårdgivaren och den som 

bedriver socialtjänst  att verksamheten har fastställda rutiner för 

arbetet med våld i nära relationer samt rutiner för hur skyddade 

personuppgifter ska hanteras. Syftet med dessa rutiner och riktlinjer 

är att säkerställa att Robertsfors socialutskottets verksamheter 

uppfyller de krav som ställs i författningen. 

 

Beslutsunderlag:  

 
Riktlinje Våld i nära relationer
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   - Kommunsekreteraren 

- Kommunchef 
- Samtliga kontrollansvariga i Internkontrollplanerna 
  
 

 

 

 

Ks su § 36  dnr 7021/23.700 
dnr  9021/77.109 

 
  

 

Uppföljning av Internkontrollplan 2020 
 
Socialutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att anta godkänna uppföljningen av 

internkontroll 2020. 

 

Ärendesammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-30 § 157 § 9 att resultatet 

från uppföljning av internkontrollplanen 2020 ska redovisas för 

styrelsen i samband med årsrapportens upprättande. En rapport har 

nu upprättats och samtliga efterfrågade kontrolluppgifter har listats 

i dokumentet, däremot har inte samtliga kontrolluppgifter besvarats 

vid rapportens upprättande. Utskotten har möjlighet att skicka med 

kompletterande information, dock är det enbart Kommunstyrelsen 

som kan godkänna uppföljningen. Politiken har även möjlighet att 

inkomma med synpunkter och önskemål som ska tas i beaktande 

inför att nästa internkontrollplan (för år 2022) ska upprättas. 

 

Beslutsunderlag:  

 
-Uppföljning av Internkontrollplan - till årsredovisning 2020 

(2021-03-04) 

-Bilaga 1 - förslag Reservkraftsplanering 

-Bilaga 2 Protokollsutdrag UBRN 

-Bilaga 2.1 Riskanalys och internkontrollplan Uppföljning Bokslut 

2020-12-31 

-Bilaga 3 Kommunstyrelseuppdrag 

-Tjänsteskrivelse Kommunsekreteraren 
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Ks su § 37  dnr 7021/34.700 
  

 

Svar motion 7-2018 Trygghetsboende 
Nysätragården 
 
Socialutskottets förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar :Utifrån att de tilltänkta lokalerna 

inte kommer att vara tillgängliga efter flytten av Korttidsboendet 

Gläntan och hemtjänstlokal bör motioner 7-2018 lämnas utan 

bifall. 

Ärendesammanfattning 

Befolkningsutvecklingen medför att vi får fler personer över 80 år. 

Detta kommer att innebära ett större behov av särskilda boenden i 

kommunen. Kommunen har en ledig avdelning ”Violen” på 

Nysätragården. Detta utrymme är särskilt lämpligt som 

trygghetsboende. 

 

Centerpartiet föreslår: 

-Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att snarast göra en 

kostnadsberäkning över de ombyggnationer som krävs 

-Att kommunfullmäktige får ta ställning till detta under hösten 

2018 när investeringsbudgetenska beslutas. 

Beslutsunderlag:  

Motion 7-2018 

Svar Motion 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2021-03-16            Sida 16         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     
 

 

 

 

Ks su § 38  dnr 7021/25.700 
  

 

Uppföljning av Motioner samt 
Medborgarförslag 
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet tackar för informationen.  

Ärendesammanfattning 

 

Kommunstyrelsen har i samband med sammanträdet 2020-06-08, § 

162 beslutat att samtliga utskott ska ha uppföljning av  

medborgarförslag samt motioner som berör deras utskott som en 

stående punkt på ärendelistan. 

En genomgång i samband med presidiesammanträdet 20210308 

visar att sociala utskottet inte har några motioner/medborgarförslag 

att bereda.  

Beslutsunderlag:  

-Uppföljning motioner, uppföljning medborgarförslag 
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Ks su § 39  dnr 7021/26.700 
  

 

Information från sociala sektorn 
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet tackar för informationen.  

Ärendesammanfattning 

 

 Funktionsomsorg 
   Statistik 

Ewy Andersson redovisar kring utskrivningsklara med 
betalningsansvar samt antalet lediga lägenheter. 

.  
 

 

 Individ och familjeomsorg 

 
   Statistik IFO 

Doris Öhlund redovisar statistik gällande antalet anmälningar 
vuxna/barn samt ekonomiskt bistånd.  

 

 

 

 Socialchef 

Beslutsunderlag:  

Utskrivningsklara  

Egenkontrollen  
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Ks su § 40  dnr 7021/28.700 
  

 

Meddelanden 
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet tackar för informationen.  

Ärendesammanfattning 

 

Vid varje sammanträde rapporteras domar, beslut från domstol och 

tillsynsmyndigheter, samt övriga relevanta handlingar som 

inkommit sedan föregående sammanträde.  

 

Beslutsunderlag:  

1.Meddelanden 

2.Beslut från Arbetsutskottet för kännedom: 

 

2.1.Beslut AU 210208 §34 (förtydligande avseende förlorad 

arbetsförtjänst vid presidieträffar) 

2.2Beslut AU 210208 § 5 (Förtydligande Arvodesreglemente) 

 

3. Skrivelse gällande habiliteringsersättning dnr 7021/30.701 

 

4. Skrivelse gällande digital tillgänglighet dnr 7021/30.701 

 

5. Remiss avssende revidering av Gallringsråd nummer 5 - Bevara 

eller gallra - råd för socialtjänsten m.m. dnr 7021/35.700. SKR:s 

dnr 21/00201 

   - Remissen lämnas obesvarad 
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Ks su § 41   
  

 

Övriga frågor 
 

Marie Viberg (C) : Tillgång till läkare inom äldreomsorgen? Mona 

Andersson (S) besvarar frågan. 

Marie Viberg (C) : Gällande Statsbidraget för att motverka 

ensamhet för äldre, vad är gjort och vad innebär statsbidraget för 

oss? Jhonas Nilsson, socialchef svarar att bidraget är sökt för 2020 

och redovisar vad medlen användes till, bland annat för 

framtagandet av strategin för äldreomsorgen. 

Diskussion av frågan gällande trygghetsboende i Ånäset. Frågan 

lyftes av Mona Andersson (S).  
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Ks su § 42   

  
 

Individärenden, sekretess 
 

Ärendesammanfattning 

Separat sekretessprotokoll (§§43-54). Sekretess enligt 26 kap §§ 1-

5 Offentlighets och sekretesslagen. 
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FUB 

Socialchefen Jhonas Nilsson 

 

 

 

Ks su § 55  dnr 7021/30.701 
 
 
 

Svar på skrivelser gällande digital 
tillgänglighet samt habiliteringsersättning 
 
Socialutskottets beslut 
 
Socialutskottet beslutar 

 

1.Att ge uppdrag till socialchefen att undersöka möjligheter till 

alternativa lösningar avseende digital tillgänglighet på 

omsorgsboenden. 

 

2.Att statsbidrag habiliteringsersättning hanteras på samma sätt 

som föregående år. 

 

3.Att överlämna protokollsutdrag som svar på inkomna skrivelser. 

 

Ärendesammanfattning 

FUB inkommer med två skrivelser och efterfrågar svar från Sociala 

utskottet. Skrivelserna gällande digital tillgänglighet betonar vikten 

kring tillgång till internet och påvisar att Bäckvägens gruppboende 

inte har möjlighet till uppkoppling. I den andra skrivelsen vill 

föreningen säkerställa att statsbidraget kommer  att rekvireras.  

Beslutsunderlag:  

Skrivelse från FUB gällande digital tillgänglighet samt skrivelse 

gällande habiliteringsersättning, båda daterade 210308. 

 

Yrkande 

Mona Andersson (S): Yrkar att Socialutskottet beslutar 

 

1.Att ge uppdrag till socialchefen att undersöka möjligheter till 

alternativa lösningar avseende digital tillgänglighet på 

omsorgsboenden. 

 

2.Att statsbidrag habiliteringsersättning hanteras på samma sätt 

som föregående år. 

 

3.Att överlämna protokollsutdrag som svar på inkomna skrivelser. 
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FUB 

Socialchefen Jhonas Nilsson 

 

 

 

Forts Ks su § 55  dnr 7021/30.701 

 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Mona Anderssons (S) yrkande till proposition 

och finner att det vinner bifall.  

 
 


