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Ks su § 59 

  

Godkännande av föredragningslistan 
  

Socialutskottets beslut 
 

Socialutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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Ks su § 60 

 
Val av justerare 
  

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

   
 

 

 

 

Ks su § 61 
   

 

Verksamhetsuppföljning  
 
Socialutskottets beslut 
Socialutskottet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Enhetscheferna Amanda Sahlman och Anna Nyström informerar 

om verksamheten hemtjänst.  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   
Socialchefen Jhonas Nilsson; Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Ks su § 62  dnr 7021/60.700 

  
 
Arbetsmiljörapport för sociala sektorn 
2020 
 
Socialutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner sociala sektorns arbetsmiljörapport för år 

2020, i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2. 

 

Ärendesammanfattning 

Arbetsmiljörapport för år 2020 är upprättad. Enligt de gällande 

direktiven ska kartläggningen resultera i en rapport som sedan ska 

presenteras för skyddskommittén och Kommunstyrelsen.  Underlag 

till rapporten är inhämtad från flera verksamhetschefer och 

omfattar därmed samtliga verksamheter inom sociala sektorn. 

Bifogat finns även en separat arbetsmiljörapport avseende Äldre 

och LSS. 

Beslutsunderlag:  

 

- Bilaga 1: arbetsmiljörapport för 2020 samtliga verksamheter 

- Bilaga 2 : arbetsmiljörapport Enhetschefer 2020 Äldre och LSS 
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Socialchefen Jhonas Nilsson 

 

 

 

 

Ks su § 63  dnr 7021/50.700 
 
 

Verksamhetsplan 2021-Sociala sektorn 
 
Socialutskottets beslut 

 Socialutskottet tackar för informationen. 

 

 

Ärendesammanfattning 

Robertsfors kommuns vision och värdegrund skall bära 

kommunens samlade arbete med att nå målen. I enlighet med 

kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen ange mål och 

medel för kommunens verksamhet. Kommunen ska säkra en god 

ekonomisk hushållning. I Robertsfors kommun fastställer 

kommunfullmäktige 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. Utifrån de 

prioriteringar/fokus som Kommunstyrelsen gör i sin plan ska 

respektive sektor ta fram en egen verksamhetsplan. Sektorns 

verksamhetsplan ska adressera de områden som riktar sig mot 

respektive verksamhet i Kommunstyrelsens verksamhetsplan. 

Sektorns verksamhetsplan kan därutöver innehålla ytterligare 

uppdrag eller mål utifrån verksamhetsledningens egna 

prioriteringar för att säkerställa verkställighet och uppdrag. Utifrån 

sektorns verksamhetsplan av vilken sektorns fokusområden och 

kommunstyrelsens strategi för att nå mål och vision framgår, samt 

utifrån gällande lagar och förordningar, så upprättar respektive 

verksamhet styrdokument för styrning och uppföljning. 

  

 

Beslutsunderlag:  

Verksamhetsplan 2021-Sociala sektorn 
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Kommunstyrelsen  samt Socialchefen Jhonas 

Nilsson 

 

 

 

 

Ks su § 64  dnr 7021/51.700 
 
 

Systemledning och framtidsbild för Nära 
Vård 2030 i Västerbotten 
 
Socialutskottets förslag till beslut  
 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

1.Att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör 

systemledning för Nära vård i Västerbotten. 

 

2. Att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030. 

 

 

Ärendesammanfattning 
 

Omställningen till Nära vård är påbörjad i länets tre 

närsjukvårdsområden i samverkan med kommunerna. En av de 

viktigaste framgångsfaktorerna i omställningen till Nära vård är 

samspelet mellan regioner och kommuner, där både ledande 

förtroendevalda och ledande tjänstepersoner är delaktiga. För att 

möta dessa utmaningar har de förtroendevalda i 

samverkansforumet Samråd vård och omsorg fattat beslut om en 

gemensam framtidsbild och en gemensam systemledning för Nära 

Vård i Västerbotten. Samråd vård och omsorg skickar nu 

rekommendationen för beslut till Region Västerbotten och länets 

15 kommuner. 

 

Beslutsunderlag:  

-Rekommendation till beslut om systemledning och framtidsbild 

för Nära vård 2030 i Västerbotten, från Samråd vård och omsorg 
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Ks su § 65   dnr 7021/59.700 

 
Ekonomisk uppföljning 
 
Socialutskottets beslut  
 

Socialutskottet tackar för informationen 

 

Ärendesammanfattning  
 

Socialchefen redovisar ekonomisk rapport för januari-mars 2021 

för de verksamheter som socialutskottet har verksamhetsansvar 

för.  

 

 

Beslutsunderlag:  

Ekonomirapport januari-mars 

 
 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2021-05-11            Sida 10         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   
Kommunchefen, Ekonomichefen 

 

 

 

 

Ks su § 66   dnr  7021/58.700 
   Dnr kansli 9021/169.109 

 

 

Ekonomirapport 1 2021 

 
 
Socialutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekonomirapport 1 2021.  

 

 

Särskilt yttrande:  
 

Mona Andersson (S) vill att siffrorna gällande sjuktalen i 

beslutsunderlaget (Biståndsbedömning handläggare och IFO 

handläggare ) undersöks innan ärendet går upp till 

Kommunstyrelsen för vidare beredning. 

 

 

Ärendesammanfattning  
 
Kommunfullmäktige budgeterade för året ett resultat på 9 195 tkr vilket 

motsvarar 2 procent av skatteintäkter, utjämning och generella stb. 

Prognosen för helåret är beräknad till 20 350 tkr vilket motsvarar ca 4,3 

% av skatteintäkter, utjämning och generella stb. Det prognostiserade 

resultatet är 11 155 tkr högre än det budgeterade överskottsmålet.  
 

Vid en sammanvägning av de verksamhetsmässiga och ekonomiska 

målen bedöms att god ekonomisk hushållning kan uppnås under 2021. 

Trots en prognos som visar på ett stort överskott krävs ett fortsatt 

intensivt arbete för att vi ska få kostnadseffektivitet i alla kommunens 

verksamheter. För att uppnå detta krävs en ökad medvetenhet och 

förståelse för god ekonomisk hushållning. 

 

 

Beslutsunderlag:  

 

Ekonomirapport 1 2021 & bilagor 

Tjänsteskrivelse  
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Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ks su § 67   dnr 7020/144.700 

 

Strategi Äldreomsorgen 2020 - 2030  
 
 
Socialutskottets förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Strategin 

för äldreomsorgen 2020-2030. 

 

Socialutskottets beslut  
 

Socialutskottet beslutar 

 

1.Att att det görs ett tillägg i ärendebeskrivningen: Det har 

inkommit synpunkter via webben totalt 18 stycken. Remissvar har 

lämnats från SPF, PRO, Demensföreningen samt Centerpartiet. 

2.Att det sker byte av ord i beslutsunderlaget: byte av ord 4.0 

särskilda boenden sjunde stycket byts ska till skapas. 

 
 

Reservation 
Marie Viberg (C) reserverar sig till förmån för Marie Vibergs (C) 

yrkanden, Martin Lundgren (C) 

 

Ärendesammanfattning  
 

Ett förslag till strategin presenterades till kommunfullmäktige som 

vid sitt sammanträde 2020-11-02 beslutade att återremittera ärendet 

för vidare beredning. Förslag till strategin  för äldreomsorgen 2020-

2030 har nu omarbetats efter att ha varit på remiss. 

 

Till stöd i framtagandet av strategin har referensgrupper från de 

olika verksamheterna  och den fackliga samverkansorganisationen 

konsulterats. Synpunkter och förslag gällande äldreomsorgen i 

Robertsfors har inhämtats från pensionärsrådet, folkhälsorådet och  

senare skickats på remissrunda till olika instanser. Det har 

inkommit synpunkter via webben totalt 18 stycken. Remissvar har 

lämnats från SPF, PRO, Demensföreningen samt Centerpartiet.  

Dessa synpunkter tas med i det fortsatta  strategiska arbetet.  Syftet 

med strategin är att möjliggöra en långsiktig planering för 

äldreomsorgen i  Robertsfors Kommun. 
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Kommunstyrelsen 

 

 

 

Forts Ks su § 67  dnr 7020/144.700 
 

Beslutsunderlag:  

-Återremiss Kommunfullmäktige 20201102 KF § 118 

-Strategi äldreomsorgen 2020-2030 

 
 
Yrkande 
 
-Marie Viberg (C): Yrkar på tillägg i ärendebeskrivningen: Det har 

inkommit synpunkter via webben totalt 18 stycken. Remissvar har 

lämnats från SPF, PRO, Demensföreningen samt Centerpartiet. 

 

-Marie Viberg (C):Yrkar att rubriksättningen ändras till: 1.0 Leva 

livet självständigt på dina villkor. 

 

-Marie Viberg (C):Yrkar att fjärde stycket stryks i 2.0 Inledning 

och syfte med en ny formulering:  

För att som äldre kunna leva i självständighet på sina egna villkor i 

Robertsfors kommun så ska hemtjänsten bygga ut verksamheten. 

Det är utvecklingsområde där vi med bibehållen kvalitet ska kunna 

tillgodose större behov i hemmet. 

Via en genomlysning som gjordes 2019 belystes ett antal 

utvecklingsområden som sociala sektorn har att arbeta med för att 

klara framtidens behov. För att klara framtida 

kompetensförsörjningsbehov kommer det ställas krav på 

personalplaneringen för ett effektivt resursutnyttjande. Att vi ökar 

och implementerar ett ökat användande av välfärdsteknik som kan 

ge en ökad självständighet. Denna strategi ämnar beskriva hur 

sociala sektorn ska arbeta mot de identifierade behoven och möta 

den omställning som sociala sektorn står inför. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Forts Ks su § 67  dnr 7020/144.700 
 

-Marie Viberg (C):  yrkar på ny formulering i 3.5.4. Tillgängliga 

lägenheter. 

Kommunstyrelsen ska därför vara en aktiv part i planerandet av 

framtida bostadsbestånd samt verka för att det tillskapas trygga 

boendeformer för äldre. Styrelsen ska lägga särskild vikt vid arbetet 

för trygghetsskapande åtgärder för att motverka ofrivillig ensamhet.  

 

-Marie Viberg (C):  yrkar på en ny formulering och tillägg 3.5.5. 

Insatser i ordinärt boende ska vara prioriterat område för sociala 

sektorn.  

Medel ska tillföras för att förbättra hemtjänst verksamheten och 

hemsjukvården som idag inte finns i tillräcklig utsträckning i 

kommunen. Detta betyder dock inte att behovet av särskilda 

boendeplatser kommer att minska med anledningen  av den 

demografiska utvecklingen. Tillägg nedan. 

Det är av stor vikt att vi stärker individens frihet att längre kunna 

bo kvar i det egna hemmet. För att möjliggöra detta ska 

verksamheterna ta i beaktande och säkerställa att tjänster som 

möjliggör för individen att bo kvar i det egna hemmet upprättas. 

 

-Marie Viberg (C):  yrkar på byte av ord 4.0 särskilda boenden 

sjunde stycket byts ska till skapas. 

 

-Marie Viberg (C):  yrkar på omformulering 4.1 

Begreppsförklaringar sista meningen i tredje stycket ändras till: 

Denna boendeform saknas idag och bör snarast planeras att byggas 

i tillräcklig grad i hela Robertsfors kommun. 

 

-Marie Viberg (C):  yrkar att text stryks 4.3 Korttidsboende tredje 

stycket stryks helt. 
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Kommunstyrelsen 

 

 

 

Forts Ks su § 67  dnr 7020/144.700 
 

Beslutsordning 
 
Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 

proposition och finner att ändringsyrkandet vinner bifall. 

Ordförande ställer Socialchefens förslag till beslut till proposition 

och finner att Socialchefens förslag till beslut vinner bifall.  

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 

proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 

proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 

proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 

proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 

proposition och finner att ändringsyrkandet vinner bifall. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 

proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

Ordförande ställer Marie Vibergs (C) ändringsyrkande till 

proposition och finner att ändringsyrkandet avslås. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2021-05-11            Sida 15         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ks su § 68   dnr 7021/52.700 

 

Delegationsbeslut 2021, kvartal 1 
 
 
Socialutskottets beslut  
Socialutskottet beslutar att godkänna redovisningen av de 

delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll den 11 maj 2021. 

 
 

 

Ärendesammanfattning  
 

Av 6 kap. 40 § kommunallagen (2017:725) framgår att beslut som 

fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.Följande 

delegationsbeslut föreligger: 

 

 

Beslutsunderlag:  

Äldre och handikappomsorgen 20210101-20210331 

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS        20210101-20210331   

                          

  

  

  

Individ och familjeomsorgen              20210101-20210331 

Försörjningsstöd                                    

  Barn och Unga 

  Vuxna 

  Familjerätt 

                              

Beslutsunderlag:  

  
Delegationsbeslut IFO i skriftlig form 

Delegationsbeslut  äldre och LSS digitalform          
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Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, revisorer 

 

 

 

Ks su § 69   dnr 7021/53.700 
 

 
Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL avseende år 2021 kvartal 1 

 
 
Socialutskottets beslut  
 

Sociala utskottet beslutar 

 

1.Att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut 

 

2.Att rapporten överlämnas för kännedom till Kommunfullmäktige 

samt kommunens revisorer. 

 
 

 

Ärendesammanfattning  
 

Socialnämnden ska, enligt 16 kapitlet 6f-i § socialtjänstlag 

(2001:453), en gång per kvartal lämna uppgifter till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer samt 

kommunfullmäktige om gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § 

samma lag, som inte har verkställts inom tre månader alternativt 

verkställts men avbrutits och inte åter verkställts inom tre månader 

 

För det första kvartalet 2021 har 3 ärenden rapporterats till 

Inspektionen för vård och omsorg som ej verkställda.  Besluten 

avser 2 beslut på särskilt boende och ett avbrott  i verkställighet 

gällande korttidsvistelse.  

 

Anledningen till att besluten inte verkställts / beror till största delen 

på avbrott i verkställighet av växelvård och att den enskilde tackat 

nej till erbjudande av särskilt boende.  
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Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, revisorer 

 

 

 

Ks su § 70   dnr 7021/54.700 

 

Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt LSS avseende år 2021 kvartal 1 

 
 
Socialutskottets beslut  

 

Socialutskottet beslutar 

 

1.Att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut. 

 

2.Att rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige 

samt kommunens revisorer. 

 

3.Att betona vikten av att skyndsamt hitta en lösning för att 

minimera stora kostnader av sanktionsavgifter. 

 
 

 

Ärendesammanfattning  
 

Socialnämnden ska enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) en gång per kvartal lämna uppgifter 

till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer 

samt kommunfullmäktige om gynnande beslut enligt 9 § samma 

lag, som inte har verkställts inom tre månader alternativt verkställts 

men avbrutits och inte åter verkställts inom tre månader. 

 

För det första kvartalet 2021 har 21 ärenden rapporterats till 

Inspektionen för vård och omsorg  IVO som ej verkställda.  

Besluten avser  ett beslut om gruppboende och ett daglig 

verksamhets beslut samt 19  avbrott i verkställighet på daglig 

verksamhet.   

 

Anledningen till att besluten inte verkställts beror till största del på 

risk för smittspridning inom daglig verksamhet utifrån Covid -19.  
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Ks su § 71  dnr 7021/55.700 
  

 

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 20210503 

visar att sociala utskottet inte har några motioner/medborgarförslag 

att bereda.  

 

Beslutsunderlag:  

-Uppföljning motioner, uppföljning medborgarförslag 
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Ks su § 72  dnr 7021/56.700 
  

 

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 
Socialchefen informerar kring vilka statsbidrag som sökts/kommer 

att sökas för år 2021. 

 

Beslutsunderlag 

 

Utskrivningsklara  

Månadsrapport mars  

Checklista sökta statsbidrag 
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Ks su § 73  dnr 7021/57.700 
  

 

Meddelanden 
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet beslutar att tacka för informationen. 

Ärendesammanfattning 

 

Vid varje sammanträde rapporteras domar, beslut från domstol och 

tillsynsmyndigheter, samt övriga relevanta handlingar som 

inkommit sedan föregående 

Beslutsunderlag:  

-Bilaga : Meddelanden 

-Cirkulär: Slutrapport analys av regelverket för tillståndsprövning 

IVO  

del 1  

del 2 
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Ks su § 74   
  

 

Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor i samband med sammanträdet 20210511 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2021-05-11            Sida 22         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     
 

 

 

 

Ks su § 75   
  

 

Individärenden, sekretess 
 

Ärendesammanfattning 

Separat sekretessprotokoll (§§76-88). Sekretess enligt 26 kap §§ 1-

5 Offentlighets och sekretesslagen. 

  


