
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-05-18 1 (9) 
Socialnämnden 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.00 
 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 §§ 14-16, 
del av § 17 

 Yvonne Jacobsson Arons, enhetschef  vuxenenheten §§ 14-16 
 Jenz Ek, ekonomiavdelningen § 15 
 Karin Halvarsson, ekonomiavdelningen § 15 
Justering 
Justerare Birgitta Floresjö (C) 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-05-21, kl. 15.00 
 
Justerade paragrafer §§ 14-19 
 
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 2015-05-21 Datum då anslaget tas ned 2015-06-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Margareta Marjeta 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 2 
 
 Dnr 2015:09/00 

Sn § 14 
 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport  
 
Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsrapporten läggs som information till protokollet. 

2. Information om barn- och familjeenhetens verksamhetsområde genom 
enhetschef Astrid Lundberg läggs som information till protokollet. 

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att inhämta en skriftlig redogörelse 
från integrationsenheten av ytterligare lokal- och personalbehov med 
tidsutdräkt avseende kommunens mottagande av ensamkommande 
asylsökande flyktingbarn.  
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef har sammanställt verksamhetsrapport 2015-05-18 med 
bilaga 1: Statistik – IFO och  
bilaga 2: Ritning – Ombyggnation Gagnefsgården/Solgården – arb.material  
 
Förvaltningschef har gett enhetschefer i uppdrag att fortlöpande informera 
specifikt från socialförvaltningens olika enheter vid socialnämndens 
sammanträden under 2015. Vid dagens sammanträde informerar Astrid 
Lundberg, enhetschef barn- och familjeenheten, om sitt ansvarsområde.  
 
Protokollsutdrag 
Förvaltningschef 
Registrator 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 3 
 
 Dnr 2015:02/04 

Sn § 15 
 
Ekonomisk rapport 
 
Socialnämndens beslut  

1. Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 läggs som information till 
protokollet. 

 
Sammanfattning 
Prognosen för april visar på ett utfall som är 6 790 tkr sämre än årets 
budget. Verksamheterna inom vård- och omsorg beräknas avvika med  
- 4 520 tkr från budget. Verksamheterna inom IFO beräknas avvika med  
123 tkr från budget. Verksamheterna inom LSS beräknas avvika med -2 393 
tkr från budget. 
 
Beslutsunderlag  
Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Socialnämnden 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Sn § 4, 150401 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 4 
 
 Dnr 2015:28/75 

Sn § 16 
 
Mot våld i nära relationer – remiss avseende reviderad strategi 
2015-2016 i Dalarnas län  
 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom reviderad strategi mot våld i nära 
relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i 
Dalarnas län för 2015-2016. 

 
Sammanfattning 
Enhetschef Yvonne Jacobssson Arons har varit delaktig i revideringen av 
aktuell strategi genom deltagande i det länsnätverk som Länsstyrelsen i 
Dalarna ansvarar för. Handläggaren föreslår att socialnämnden godkänner 
strategin för 2015-2016.   
 
Beslutsunderlag 

• Remiss daterad 2015-04-13 från länsstyrelsen i Dalarnas Län. 
• ”Mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål 

och prostitution i Dalarnas län; strategi 2015-2016” 
 
Protokollsutdrag 
Länsstyrelsen i Dalarna 
Yvonne Jacobsson Arons, handläggare 
Registrator 
Förvaltningschef  
Kommunstyrelsesekreterare 
 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 5 
 
 Dnr 2015:46/73 

Sn § 17 
 
Rapporter 
 
Socialnämndens beslut 

1. Rapporterna läggs som information till protokollet.  
 
Rapporter 

1. Budget 2016 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefer har getts i uppdrag att göra en ekonomisk konsekvens- 
beskrivning med utgångspunkt av budgetdirektiv och effektiviseringskrav  
på 3 403 tkr för år 2016. 
 
Underlag 
Muntlig genomgång av förvaltningschef av arbetsmaterial till budget- 

      beredningen ”Konsekvensbeskrivning budgetdirektiv 2016” 
 

2. Patientsäkerhetsberättelse  för vårdgivare 2014 

Underlag 
Gagnefs kommun, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, 2014 
(dnr 2015:52/73) 

3. Syn- och hörselinstruktör – motion  
Ärendebeskrivning 
Anki Enevoldsen (C) har i motion ställt ett förslag om att inrätta en  
syn- och hörselinstruktör i kommunen. Ärendet har beretts av handläggare  
Anna Eklund och har behandlats av socialutskottet och kommunstyrelsen.  
Underlag 
Protokollsutdrag – Ks § 45 150414 (dnr 2015:32/02) 
 

4. Meddelande om inspektion av Monteliusgården HVB 
Ärendebeskrivning 
Inspektion av IVO kommer att ske på Monteliusgården HVB den 21 maj. 
Underlag 
Meddelande från IVO, 2015-04-29 (dnr 2015:35/70)  Forts.  
 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 6 

 
 
 
 
 
 
Sn § 17 Forts.  
 

5. Översyn Stiftelsen Dalahem 2014 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas direktion beslutade 2014-09-17 att genomföra en översyn 
av länets kommuners behov av och krav på Stiftelsen Dalahems verksamhet. 
Översynen har skriftligt sammanställts och skickats för delgivning till länets  
kommuner. 
 
Underlag 
Rapport från Region Dalarna; ”Översyn av kommunernas behov av och krav  
på Stiftelsen Dalahems verksamhet” 
Utskick från verksamhetsledare, Stiftelsen Dalahem 

6. Behovsstyrd hemtjänst – skrivelse/svar 
Underlag 
Skrivelse från Vänsterpartiet i Gagnef (Dnr 2015:5/73) 
Svar av förvaltningschef och enhetschef myndighetsenheten (Dnr 2015:5/73) 

7. Arbetsmiljöverkets tillsyn – 2015-2017 
Underlag 
Arbetsgivarnytt, nr 12/15, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015-04-16 

8. Beslut om överföring av pågående ärenden från kommunstyrelsen till  
socialnämnd m fl nämnder 
Underlag 
Protokollsutdrag – Ks § 61 150414 med bilagor 1 och 2 (Ks dnr 2015:197/00) 

9. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Underlag 
Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt  
SoL och LSS, 2015-04-29 (Dnr 2015:47/70) 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 7 
 
 Dnr 2015:54/04 

Sn § 18 
 
Kostnader för dubbelt boende i samband med korttidsplats 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

1. Den som beviljas korttidsplats i väntan på särskilt boende och har 
kostnader för annat boende som inte kan sägas upp, får en reducering av 
avgiften för hyra 33 kronor/dygn på hela beloppet. Avgiftsbefrielsen 
träder i kraft när den enskilde bott på korttidsplats 6 månader eller mer. 

 
Sammanfattning 
På grund av platsbrist på särskilt boende beviljas flera personer korttidsplats 
i väntan på plats på särskilt boende. För den enskilde innebär detta att man 
under väntetiden får betala dubbla hyror. Då Gagnefs kommun inte kan 
verkställa besluten inom en skälig tid bör den enskilde få en reducerad 
avgift på korttidsplats när den enskilde väntat i sex månader eller längre. 
 
Fördjupad redogörelse av ärendet 
Den som beviljas en korttidsplats betalar en avgift för mat 84 kronor/dygn  
och hyra för rum 33 kronor/dygn. Avgiften tas ut av alla och ingår inte i maxtaxan.  
Den som har beviljats en korttidsplats har kvar sin permanenta bostad även om  
man beviljats särskilt boende, då man inte kan folkbokföra sig på en korttidsplats.  
För den enskilde innebär detta att man betalar hyra för två bostäder. Den som flyttar  
in på ett särskilt boende och har ett annat boende där kostnader för bostad finns vid 
inflyttningstillfället, får enligt de rutiner som finns i Gagnefs kommun, bo utan att  
betala hyra de första tre månaderna. Detta för att slippa betala för dubbelt boende. 

På grund av platsbrist finns det i dag flera personer som beviljats korttidsplats  
i väntan på boende. Flertalet av dessa personer får under en längre period betala  
dubbla hyror vilket de inte skulle ha gjort om beslut verkställts inom rimlig tid  
på särskilt boende. 
 

Motivering till beslut 
Då den enskilde får kostnader för dubbla hyror på grund av platsbrist i Gagnefs  
kommun bör den enskilde erbjudas en reducering av hyra på korttidsplats. Den  
enskilde kan inte göra sig av med lägenhet eller annan bostad då det inte är möjligt  
att folkbokföra sig på korttidsplats. 

     Forts. 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 8 
 
 
 
 
 
 
Sn § 18 forts. 
 
Finansiering 
Det finns i snitt ca 5 personer som väntat mer än sex månader på plats i 
särskilt boende. Detta skulle innebära en kostnad på ca 5000 kronor per 
månad, vilket finansieras inom ramen för budget inom vård och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
”Kostnader för dubbelt boende i samband med korttidsplats”, 
tjänsteutlåtande, daterat 2015-05-13, av Malin Lindén Ohlsson  
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelse-sekreterare 
Registrator 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-05-18 9 
 
 
 
 
 
 
Sn § 19 
 
Nedläggning av faderskapsutredning jml 2 kap 7 § 1 och 2 st 
föräldrabalken (Sekretess) 
 
Socialnämndens beslut  

1. Sekretess 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 


