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Ks su § 100 

  

Godkännande av föredragningslistan 
  

Socialutskottets beslut 
 

Socialutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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Ks su § 101 

 
Val av justerare 
  

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

     
 

 

 

 

Ks su § 102  dnr 7021/94.700 

 

Verksamhetsuppföljning  
 

 

Socialutskottets beslut 
 
Socialutskottet tackar för informationen. 

 

Ärendesammanfattning 

 

Familjesocionomerna informerar gällande 

öppenvårdsverksamheten FIFA samt   föräldrastödsprogrammet 

som verksamheten använder i  sitt arbete. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Socialchef 
 

 

 

 

Ks su § 103  dnr 7021/90.700 
 
Delårsbokslut perioden januari - augusti 
2021 
 
 
Socialutskottets beslut 
 

Socialutskottet beslutar  

 

1.Att godkänna redovisningen av delårsbokslutet för perioden 

januari-augusti 2021.  

 

2.Att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen för fortsatt 

beredning. 

 

Ärendesammanfattning 

 
Delårsbokslut för perioden januari - augusti 2021 samt prognos för 

helåret 2021. 

 

Beslutsunderlag 

-Delårsbokslut 

-Ekonomisk uppföljning Delår  
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   Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Socialchef 
 

 

 

 

Ks su § 104  dnr 7021/87.700 
  

 

Äskanden investeringsbudget 2022 
 
 
Socialutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om 

investeringar i enlighet med bifogat beslutsunderlag. 

 

Ärendesammanfattning 

 

Nedan presenteras en sammanställning av äskanden om 

investeringsmedel för sociala utskottets verksamhetsområden 

 

Beslutsunderlag:  

-Äskanden investeringsbudget 2022 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Socialchef 
 

 

 

 

Ks su § 105  dnr 7021/85.700 
  

 

Ekonomisk genomlysning BoU och 
Sociala 
 
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet tackar för informationen och överlämnar 

genomlysningen vidare till Kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning 

 

Prognosen för helåret 2021 visar på ett stort överskott för 

kommunen som helhet, men vissa verksamheter prognostiserar ett 

underskott för 2021 och äskar även om utökad budget för 2022. För 

att öka medvetenheten och förståelsen för god ekonomisk 

hushållning och som ett steg i arbetet kring att uppnå 

kostnadseffektivitet i alla kommunens verksamheter har 

ekonomikontoret, i samarbete med ansvariga sektorer, fått i 

uppdrag att genomföra en ekonomisk genomlysning av 

verksamheterna Förskola, Särskola, Insatser för barn och familj 

samt HSL. 

 

 

Beslutsunderlag 

-PM ekonomisk genomlysning BoU  Sociala 

-Bilaga 1 Förskola i Robertsfors tätort 

-Bilaga 2 Protokoll KF 2015-09-21 

-Bilaga 3 Tjänsteskrivelse Barnomsorgsbehov norra kommundelen 

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2021-09-21            Sida 9         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef, Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Socialchef 

 
 

 

 

 

Ks su § 106  dnr 7021/86.700 

 
Verksamhetsplan och budget 
Kommunstyrelsen år 2022 
 
 
Socialutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar  

  

- Att anta verksamhetsplan och budget för år 2022 

Kommunstyrelsen Robertsfors kommun 

- Att övergå från månadsrapporter till kvartalsrapporter 

 

Ärendesammanfattning 

I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog 

kommunfullmäktige i juni 2021 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.  

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. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunchef, Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Socialchef 

 
 

 

 

 

Forts Ks su § 106 dnr 7021/86.700 

 

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 2022 Kommunstyrelsen 

Robertsfors kommun med utskott 

Bilaga 1: Kommunstyrelsens Radbudget 

Bilaga 2: Kommunstyrelsens verksamhetsansvar i enlighet med 

reglementet 

Bilaga 3: Förslag till utformning av Kvartalsrapport 

 

-Tjänsteskrivelse 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   -Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

 

Ks su § 107  dnr 7021/88.700 

 
 

Uppföljning av internkontrollplan 2021  
 

 

Socialutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av 

internkontrollplan 2021. 

 

 

Ärendesammanfattning 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 

angelägenheter och har det övergripande ansvaret för att se till att 

en god intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. Detta 

ansvar finns reglerat i internkontrollplanen som revideras varje år.  

Resultatet från uppföljning av internkontrollplanen ska redovisas 

för styrelsen minst två gånger per år, i samband med delårsrapport 

per augusti samt i samband med årsapportens upprättande.Nedan 

presenteras uppföljning av kontrolluppgifter Delår 2021 avseende 

sociala utskottets verksamhetsområde.  

 

 

Beslutsunderlag:  

Uppföljning internkontrollplan 2021 KS Delår 2021 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Socialchef 

Regional samverkanskoordinator 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Ks su § 108  dnr 7021/72.730 
 

 
Ramavtal om läkarmedverkan inom 
kommunernas hälso- och sjukvård i 
Västerbotten (från samråd vård och 
omsorg) 
 
 
Socialutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ramavtal om 

läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i 

Västerbotten. 

 

 

Ärendesammanfattning 

 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på 

en god hälsa och en vård på lika villkor. Detta innebär bland annat 

att den ska vara av god kvalitet, vara lättillgänglig samt tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vård och 

behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. 

 

Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, framgår att en 

region ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska 

kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvård i 

hemmet, i korttidsvistelse (SoL), i särskilda boenden (SoL/LSS) 

och i dagverksamhet (SoL) och daglig verksamhet (LSS). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, ska en region 

sluta avtal med kommunerna inom regionen om omfattningen av 

och formerna för läkarmedverkan. 

 

I en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2019 

framkom att en översyn av de två avtalen gällande läkarmedverkan 

i särskilt och ordinärt boende behövdes. På uppdrag av 

Länssamverkansgruppen, har de länsövergripande avtalen om 

läkarmedverkan mellan regionen och kommunernas hälso- och 

sjukvård setts över. Parallellt har regionen gjort en översyn av 

ersättningen till hälsocentralerna som har ansvarar för 

läkarmedverkan i särskilda boenden. I det nya avtalet slås de två 

tidigare avtalen ihop till ett och utökas med fler vårdformer. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Socialchef 

Regional samverkanskoordinator 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Forts Ks su § 108 dnr 7021/72.730 
 

 

Avtalet ersätter tidigare avtal kring läkarmedverkan i kommunal 

hälso-och sjukvård, (Länsövergripande ramavtal om 

läkarmedverkan i ordinärt boende och Ramavtal om 

läkarmedverkan). Avtalet kommer att få en annan layout. 

 

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 11 

juni 2021 att rekommendera Region Västerbotten och de 15 

kommunerna i Västerbotten besluta: 

 

- Att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas 

hälso- och sjukvård i Västerbotten 

 

Beslutsunderlag 

 

-Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso-och 

sjukvård i Västerbotten 

 

-Rekommendation till beslut om avtal läkarmedverkan inom 

kommunernas hälso-och sjukvård i Västerbotten 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

 

Ks su § 109  dnr 7021/81.700 
 
 

Medarbetarenkät 2021 
 

Socialutskottets beslut 
 

  Socialutskottet tackar för informationen. 

 

 

Ärendesammanfattning 

 

Socialchefen Jhonas Nilsson presenterar resultatet från 

medarbetarenkäten 2021. 

 

Beslutsunderlag 

 

-Robertsfors kommun Sociala  

-Robertsfors kommun -Sociala HME 

-Robertsfors kommun Sociala jämförelse 

-Robertsfors kommun Sociala kränkande 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunfullmäktige 

Revisorer 

 

 
 

 

 

 

Ks su § 110  dnr 7021/73.700 
 

 

Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL avseende år 2021 kvartal 2 
 
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 andra kvartalet 2021 har 2 ärenden rapporterats till 

Inspektionen för vård och omsorg som ej verkställda.  Besluten 

avser särskild boende och korttidsvistelse.   

 

Anledningen till att besluten inte verkställts är på grund av avbrott i 

verkställighet och en som tackat nej till erbjudande om särskild 

boende. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunfullmäktige 

Revisorer 

 

 
 

 

 

 

Ks su § 111  dnr 7021/74.700 
 

Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt LSS avseende år 2021 kvartal 2 

  

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 andra kvartalet 2021 har 19 ärenden rapporterats till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO som ej verkställda, varav 

17 beslut avser avbrott i verkställighet.  Besluten avser daglig 

verksamhet och gruppbostad. 

 

Anledningen till att besluten inte verkställts avbrott i verkställighet 

samt med anledning av covid-19 och brist på gruppbostad. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Kommunstyrelsen 

 

 
 

 

 

 

Ks su § 112  dnr 7021/75.700 

 
Delegationsbeslut, 2021, kvartal 2 
 
 
Socialutskottets beslut 

 
Socialutskottet beslutar att godkänna redovisningen av de 

delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll den 21 september 

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: 

 

Äldre och handikappomsorgen             20210401-20210630  

Hemtjänst                                                                                         

Särskilt boende                                      

Matdistribution 

LSS          20210401-20210630     

                          

  

  

  

Individ och familjeomsorgen              20210401-20210630   

Försörjningsstöd                                    

  Barn och Unga 

  Vuxna 

  Familjerätt 

                              

Beslutsunderlag:  

IFO skriftligt underlag                  
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

 

Ks su § 113  dnr 7021/93.700 

 

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 första halvåret 2021.  

 

 
Individ och familjeomsorg 

 
  Statistik IFO 

Doris Öhlund redovisar statistik gällande antalet anmälningar 

vuxna/barn samt ekonomiskt bistånd.  

 
Stickprovskontroll  
Redovisning kring stickprovskontroll gällande beslut för perioden  

210401-210630 

 

Antal ärenden som kontrollerats : 5 

 

Typ av ärenden: 2 biståndsärenden, 2 st IFO ärenden samt 1 LSS 

ärende.  

 
Socialchef 
-Information statsbidrag. 

 

-Uppföljning motioner och medborgarförslag. 

 

-Flytt Gläntan, lägesbeskrivning. 

 

-Lägesbild god och nära vård. Stora övergripande mål fastlagda, 

haft några möten och inventering av uppdragen samt samverkan 

sker i nuläget. 
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Forts Ks su § 113 dnr 7021/93.700 
 
Beslutsunderlag 

 

-Utskrivningsklara  

-SoL avvikelser hemtjänst 

-SoL avvikelse äldreboende 

-Egenkontrollen  

  

 



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsens socialutskott 2021-09-21            Sida 20         

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

    

 
 

 

 

 

Ks su § 114  dnr 7021/89.700 
  

 

Meddelanden 
 
 
Socialutskottets beslut 

Socialutskottet tackar för informationen.  

 

Ärendesammanfattning 

 

Vid varje sammanträde rapporteras domar, beslut från 

tillsynsmyndigheter, samt övriga relevanta handlingar som 

inkommit sedan föregående sammanträde. 

Beslutsunderlag:  

 

Bilaga: Meddelanden
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Ks su § 115   
  

 

Övriga frågor 
 
-Inga-Britt Berglund (S): Stämmer det att det är dyrare att bo vissa 

boenden jämförelsevis med andra? 

Ewy Andersson, Funktionsomsorgschef svarar att det stämmer och 

att detta är med anledning av hyreskostnaden, 

omvårdnadskostnaden är samma. 

 

 

-Diskussion gällande Hjärtstartare och syrgas på särskilda boenden. 

Syrgas får alla som blir ordinerade. Syrgaskoncentrator finns mest 

sannolikt på varje boende. 
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Ks su § 116   
  

 

Individärenden, sekretess 
 

Ärendesammanfattning 

Separat sekretessprotokoll (§§117-121). Sekretess enligt 26 kap §§ 

1-5 Offentlighets och sekretesslagen. 

 
 


