
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-05-18 1 (4) 
Socialnämnden 
 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00- 
 ajournering  kl. 14.30-14.40 
 
Beslutande 
Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande  
 Ingels Maria Stigsdotter (S)  
 Lars Ljungman (KOSA)   
 Birgitta Floresjö (C)  
 Barbro Wallin (M)  
  
 
Tjänstgörande ersättare Anders Eriksson (MP) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP)  
 Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Marie Karlsson (FP)  
 
Övriga närvarande 
Ersättare Margreth Göransdotter (S)  
 Sven-Inge Persson (S)     
 
Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef  
 Astrid Lundberg, enhetschef barn- och familjeenheten  
 Yvonne Jacobsson Arons, enhetschef  vuxenenheten § 12 
 
Justering 
Justerare Birgitta Floresjö (C) 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-05-18 
 
Justerade paragrafer §§ 12-13 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________   
 Margareta Marjeta  
 
Ordförande  ____________________________   
 Ann-Gret Olsson (S)  
 
Justerare  ____________________________   
 Birgitta Floresjö (C)  
 
 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2015-05-18 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-05-18 Datum då anslaget tas ned 2015-06-08 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Margareta Marjeta 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 2 
 
 Dnr 2015:45/29 

Sn § 12 
 
Behov av gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
1.  Att utöka befintlig ram med 4 miljoner kronor från 10 till 14 mnkr. 
2. Finansieringen av utökningen ska ske genom upptagande av lån.  

Kommunens nyupplåningsram enligt ”Ramar för in- och utlåning i 
Gagnefs kommunkoncern justeras upp med 4 mnkr. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Ärendebeskrivning 
När ritningen var klar har tekniska förvaltningen konstatera att investerings- 
ramen är för knappt tilltagen och behöver att kompletteras med 4 miljoner. 
 
Det nya gruppboendet planeras att byggas i anslutning till befintligt LSS-boende  
på Näset. Ritningen är i stort sett en kopia av befintligt boende med några  
förbättringar av lösningar invändigt samt 6 lägenheter istället för 5 enligt det  
behov som finnas av boendeplatser.   
 
Protokollsanteckning 
Birgitta Floresjö (C), Barbro Wallin (M) och Johanna Hallin (C) yrkar på 
anteckning till protokollet: ”Vi är inte nöjda med att fatta beslut om  
4 miljoner kronor utan ett ordentligt underlag för beslutet, utredningen 
bakom är tillfylles men inte den ekonomiska kalkylen som dessvärre inte 
presenterats.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande 150429, ”Behov av gruppbostäder enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade”, av Malin Lindén 
Ohlsson, förvaltningschef och Torstein Tysklind, ekonomichef 

• Ritning 150428; Förslag Gruppbostad Näset, arkitektkontor 
Falugruppen 

• Tjänsteutlåtande 150112, ”Behov av nya gruppbostäder enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade”, av Anna Eklund, 
enhetschef myndighetsenheten 

Forts. 
 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 3 
 
 
 
 
 
 
Sn § 12 Forts. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kf § 26, 150305 
Ks § 3, 150210 
Ks Su § 8, 150119 
 
Lagrum 
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelse-sekreterare 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
Registrator 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 4 
 
 Dnr 2015:46/73 

Sn § 13 
 
Stöd till familj med trillingar – förslag från majoriteten  
 
Socialnämndens beslut 

1. Att ge stöd och hjälp i hemmet till familjen Ståhlnacke/Andersson, efter 
det att det fötts trillingar i familjen. 

2. Att hjälpen och stödet ska utgå med 20 timmar per vecka i 6 månader 
från den dag hjälpen tillträder. Därefter kan beslutet omprövas. 

3. Att tid omfördelas från en vakant tjänst inom anhörigstödet till 
ovanstående tidsbegränsade tjänst för hjälp och stöd.  

 
4.    Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Ärendebeskrivning 
Familj som fått trillingar har i ett tidigare skede vänt sig till 
socialförvaltningen med begäran om stöd och hjälp i hemmet men fått 
avslag på begäran med hänvisning till att det inte fanns något lagligt stöd för 
hjälp vid trillingfödsel.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från majoriteten, inkommen 2015-05-11. ”Extra ärende vid 
socialnämndens sammanträde den 18 maj kl 13; Stöd till familj med 
trillingar” 
 
Protokollsutdrag 
Förvaltningschef 
Familjen Ståhlnacke/Andersson 
Registrator 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 


