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Socialnämnden 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.30, 

 ajournering kl. 14.30-14.40 
 

Beslutande 

Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande  

 Ingels Maria Stigsdotter (S)  

 Lars Ljungman (KOSA)  

 Jonas Wittink (MP)  

 Birgitta Floresjö (C)  

 Barbro Wallin (M)  

 Marie Karlsson (FP) §§ 20-24, 27-28 
 

Tjänstgörande ersättare Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Marie Karlsson (FP) §§ 25-26, 29 

  
 

Övriga närvarande 

Ersättare Margreth Göransdotter (S) Johanna Hallin (C) 

 Sven-Inge Persson (S)  Annika Winlöf (M) 

  
 

Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef 

 Jenz Ek, ekonom 

 Astrid Lundberg, enhetschef barn- och familjeenheten § 27 

 Yvonne Jacobsson Arons, enhetschef vuxenenheten § 22 

 Jonas Gryth, enhetschef psykiatri/arbete och utvecklingscentrum § 22 

 Katarina Mansfeld, biträdande ekonomichef § 28 
 

Övriga Erik Alexandersson, konsult KPB § 28 

  
 

Justering 

Justerare Birgitta Floresjö (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-06-18 
 

Justerade paragrafer §§ 20-29 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Margareta Marjeta  

 
Ordförande  ____________________________   

 Ann-Gret Olsson (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Birgitta Floresjö (C)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2015-06-15 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-06-22 Datum då anslaget tas ned 2015-07-10 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Helene Jarefors 
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 Dnr 2015:72/73 

Sn § 20 

 

Medborgarförslag om reseersättning 
 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

1. Att lämna resebidrag till anhöriga till personer som beviljats 

korttidsplats som verkställs på annan ort. 

2. Resebidraget ska följa samma regler som för förtroendevalda och 

personal inom Gagnefs kommun, när det gäller milersättning. 

3. Milersättning ges från kommungränsen och för högst två resor t/r i 

veckan. 

 

4.     Gäller från och med att beslut har fattats i kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning  

Det har under en längre tid varit brist på korttidsplatser och platser på 

särskilt boende i Gagnefs kommun. Gagnefs kommun har då köpt platser i 

andra kommuner för att kunna verkställa beslut tagna enligt 

socialtjänstlagen. Platser har köpts i Hedemora, Falun och Vansbro. Detta 

innebär att en del anhöriga får en längre resväg, än vad de skulle haft om 

Gagnefs kommun haft möjlighet att erbjuda plats i den egna kommunen. 

 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Gagnefs 

kommun lämnar någon form av resebidrag till anhöriga till en person som 

har erhållit korttidsplats i en annan kommun. 

 

Motivering till beslut 

Då Gagnefs kommun inte kan erbjuda korttidsplatser i hemkommunen, bör 

anhöriga erbjudas en skälig ersättning för resor till andra kommuner. 

 

Finansiering 

Gagnefs kommun har köpt relativt få platser där detta skulle bli aktuellt. 

Kostnaden i detta fall borde rymmas inom ramen för befintlig budget. 

 

Beslutsunderlag 

Kf § 16, 150305 

Medborgarförslag, daterat 141219 (Ks Dnr. 2014:1072/73) 

Tjänsteutlåtande av Anna Eklund, enhetschef myndighetsenheten.  

     Forts. 
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Forts. 

 

Sn § 20 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Kommunsekreterare 

Registrator 
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 Dnr 2015:32/02 

Sn § 21 

 

Motion om att inrätta en syn- och hörselinstruktör 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Socialnämndens beslut 

1. Kommunens stöd motsvarande en syn- och hörselinstruktör ska ingå i 

arbetsuppgifter i en befintlig tjänst inom kommunens rehabenhet.  

 

Sammanfattning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anki Enevoldsen (C) att Gagnefs  

kommun undersöker möjligheten att själva eller tillsammans med andra  

kommuner inrätta en syn- och hörselinstruktör.  

 

Dalarnas nya hjälpmedelsnämnd går också ut med en uppmaning till kommunerna  

att inrätta syn- och hörselinstruktörer. Gagnefs kommun har också fått en uppmaning  

till detta från det kommunala handikapprådet. 

 

Syn- och hörselinstruktörer finns i 90 av landets kommuner. Flera kommuner har  

på uppmaning från intresseorganisationer inrättat syn- och hörselinstruktörer.  

I den utredning som ligger till grund för förslag till beslut framkommer det  

att det finns ett behov av syn- och hörselinstruktör. Intresseorganisationer  

som företräder de två målgrupperna är mycket angelägna om att det inrättas  

en sådan tjänst, då man inom organisationerna anser att deras medlemmar 

har ett stort behov av detta.  

 

Ärendet har tidigare varit uppe i socialutskottet och i kommunstyrelsen som 

remitterade ärendet till socialnämnden. På grund av det ekonomiska läget i  

kommunen kan inte en ny tjänst inrättas. Socialnämnden föreslås besluta att  

”Kommunens stöd motsvarande en syn- och hörselinstruktör ska ingå i  

arbetsuppgifter i en befintlig tjänst inom kommunens rehabenhet”. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Inom rehabenheten kommer ett terapibiträde att gå i pension under hösten 

2015. Den tjänsten ska omvandlas till en arbetsterapeut.  

     Forts.  
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Forts. 

 

Sn § 21 

 

Ansvariga för verksamheten bedömer att det i den tjänsten kan ingå 

arbetsuppgifter som kan liknas med vad en syn-och hörselinstruktör kan 

hjälpa till med. Då en syn- och hörselinstruktör kan förebygga mycket 

olyckor i hemmet, samt andra funktionsnedsättningar som en syn- och 

hörsel nedsättning kan föra med sig, anser verksamheten att det är viktigt att 

stödet finns (se tidigare utredning) 

 

Motivering till beslut 

Syn- och hörselskadade medborgare i Gagnefs kommun bör få det stöd dom 

behöver för att leva ett självständigt liv, då inriktningen på stödet är hjälp till 

självhjälp. Tidiga insatser kan också på längre sikt innebära besparingar när 

det gäller exempelvis fallolyckor eller människors möjlighet att bli mer 

självständiga. 

 

Finansiering 

Kan finansieras genom tjänst som redan finns.  

 

Beslutsunderlag 

Utredning daterad 141217 (se bilaga) 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Su 150216 § 18 

Ks 150414 § 45 

Kf 141103 § 164 
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 Dnr 2015:09/00 

Sn § 22 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsrapporten läggs som information till protokollet. 

2. Information om Vuxenhetens verksamhetsområde och verksamheten på 

Arbete- och utvecklingscentrum i Gagnefs kommun genom enhetschef 

Yvonne Jacobsson Arons och enhetschef Jonas Gryth läggs som 

information till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har sammanställt verksamhetsrapport 2015-06-15 

inkluderat bilagor; statistik IFO – tom 150531 och jämförelsediagram av 

antal ensamkommande barn under tidsperioden   2004-maj 2015 

 

Förvaltningschef har gett enhetschefer i uppdrag att fortlöpande informera 

specifikt från socialförvaltningens olika enheter vid socialnämndens 

sammanträden under 2015. Vid dagens sammanträde informerar Yvonne 

Jacobsson Arons, enhetschef vuxenenheten, och Jonas Gryth om sina 

ansvarsområde.  

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

Registrator 
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 Dnr 2015:40/73 

Sn § 23  

 

Solgården – rapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden uppdrar åt tekniska nämnden att infordra anbud 

avseende ombyggnation av 10 boendeplatser på entréplanet på 

Gagnefsgården, för ett tillfälligt demensboende enligt beslut i 

kommunfullmäktige, samt att i anbudet komplettera med kostnad för 

ytterligare 10 boendeplatser förlagda på plan två i Gagnefsgården.  

2. Begäran om utökad finansiering får göras när anbud inkommit och 

granskats.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef ger en nulägesrapport kring planeringen av att skapa 

tillfälliga boendeplatser på Solgården (tidigare Gagnefsgården) på 

entréplanet med möjlighet att utöka från planerade 10 platser till 14. Det 

finns en kö till kommunens särskilda boenden och särskild brist finns när 

det gäller särskilt boende till personer med demenssjukdom.  

 

Majoritetens förslag till beslut 

1. Socialnämnden uppdrar åt tekniska nämnden att infordra anbud 

avseende ombyggnation av 10 boendeplatser på entréplanet på 

Gagnefsgården för ett tillfälligt demensboende enligt beslut i 

kommunfullmäktige, samt att i anbudet komplettera med kostnad för 

ytterligare 10 boendeplatser förlagda på plan två i Gagnefsgården.  

2. Begäran om utökad finansiering får göras när anbud inkommit och 

granskats.  

 

Deltar ej i beslutet: 
Birgitta Floresjö (C ) 

Barbro Wallin (M) 

Marie Karlsson (FP)   

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150305 § 28 

Ks 150219 § 37 

Ks 150210 § 21 

Ks 141209 § 290    Forts.  
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Forts. 

 

§ 23 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Registrator  

Förvaltningschef 
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 Dnr 2015:02/04 

Sn § 24 

 

Ekonomisk rapport 
 

Socialnämndens beslut 

 

1. Prognos 2015-05-31 Socialnämnden läggs som en rapport till 

protokollet.  

 

Sammanfattning 

Prognosen för maj visar på ett utfall som är 6 350 tkr sämre än årets budget. 

Verksamheterna inom vård- och omsorg beräknas avvika med  

-4 526 tkr från budget. Verksamheterna inom IFO beräknas avvika med 188 

tkr från budget. Verksamheterna inom LSS beräknas avvika med -2 012 tkr 

från budget. 

 

Beslutsunderlag 

Prognos 2015-05-31 Socialnämnden 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Sn § 4, 150401 

Sn § 15, 150518 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 

Registrator 
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 Dnr 2015:73/13 

Sn § 25 

 

Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar 
 

Socialnämndens beslut 

1.    Tekniska nämnden ges i uppdrag att skyndsamt utreda lokalfrågan för 

ett utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar.  

 

Sammanfattning 

Det utökade fördelningstalet, grundat på en ökad inströmning av barn till 

landet, innebär att kommunen behöver starta ett ytterligare HVB hem för 

ensamkommande barn med 10 boendeplatser under sensommaren 2015. 

Verksamheten har även behov av 8 utslusslägenheter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, daterat 2015-05-21 av förvaltningschef Malin Lindén 

Ohlsson, Tomas Nylén, enhetschef integrationsenheten, och Ronnie 

Lundström, föreståndare Monteliusgården HVB 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks Su 140216 § 22 

Ks 141209 § 307 (2014:1055/29)  

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Förvaltningschef 

Enhetschef integration 

Registrator 
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 Dnr 2015:13/80 

Sn § 26 

 

Bidrag till föreningar 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lokala föreningar och verksamheter inom Gagnefs kommun som  

ansökt och bedömts uppfylla kriterierna för bidraget tilldelas  

6 500 kronor/förening. 

2. Adoptionscentrum Dalarna tilldelas ansökt belopp: 2 250 kr 

3. Information skickas till de föreningar som ansökt men ej beviljats 

medel med hänvisning till kriterierna för bidraget. 

4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att se över kriterierna för bidraget 

inför verksamhetsår 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fattar beslut om bidrag till föreningar eller volontärs- 

verksamheter inom det sociala området i Gagnefs kommun. 

 

Bidragsregler för föreningar och volontärsverksamheter inom det  

sociala området i Gagnefs kommun antogs av kommunstyrelsen  

140513, § 104. Beslut om bidrag kan ej överklagas. 

Ärendets beredning 
Socialnämndens beredning har granskat inkomna ansökningar med  

utgångspunkt av gällande kriterier samt tilldelad budget för ändamålet.  

Totalt har 14 ansökningar inkommit varav tre stycken kommer från  

volontärsverksamhet genom väntjänsten i olika delar i kommunen.  

Två ansökningar, Gagnefs bouleklubb och Bris Region Mitt, bedöms  

inte uppfylla kriterierna för bidrag med hänvisning till bidragsreglerna. 

 

Inkomna ansökningar 
Adoptionscentrum Dalarna 

Bris Region Mitt 

Gagnefs bouleklubb 

Demensföreningen Gagnefsflugan 

Föreningen Borlänge Hjärtlung 

Föreningen HSO Gagnef 

PRO Gagnef     Forts. 
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Forts. 

 

SN § 26 

 

Inkomna ansökningar 

PRO Mockfjärd 

PRO Björbo-DalaFloda 

Reumatikerföreningen Gagnef 

SPF seniorerna Gagnef-Floda 

Väntjänsten Gagnef 

Väntjänsten Mockfjärd 

Väntjänsten Björbo-DalaFloda 

Bedömning och förslag till beslut 
Socialnämndens beredning har granskat samtliga ansökningar.  

Socialnämnden föreslås besluta att ge 11 föreningar som uppfyller  

kriterierna ett bidrag om 6 500 kr. Adoptionscentrum Dalarna beviljas  

ansökt belopp om 2 250 kr.  

 

Information skickas till sökande som ej beviljats bidrag med  

hänvisning till kriterier. Kriterierna bör ses över inför 2016. 

 

Protokollsutdrag 
Föreningar som ansökt  

Registrator 

Ekonomiavdelningen 
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Sn § 27 

 

Ansökan enligt 6 kap 8 a § FB om särskild förordnad 
vårdnadshavare 
 
Socialnämndens beslut 

1. Sekretess 
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Sn § 28 

 

Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporterna läggs som information till protokollet.  

 

Rapporter 

1. Kostnad Per Brukare  

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden får en redovisning och bildpresentation av  

kostnader på individ- och insatsnivå inom äldreomsorgen,  

IFO- och LSS-verksamheten i Gagnefs kommun. Resultat visas i  

jämförelse med andra kommuner i landet och ställt mot tidigare  

resultat vilket ska ge möjlighet att analysera kommunens förbättrings- 

möjligheter.  

 

Underlag 

Muntlig presentation av Erik Alexandersson, konsult Ensolution AB. 

Redovisningen ska delges ledamöterna digitalt efter sammanträdet 

      genom sekreterare. (Dnr 2015:74/70) 

 

2. Internkontrollplan 

Ärendebeskrivning 

Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, redogör för internkontroll- 

planens syfte och mål och arbetet som pågår med att ta fram ett underlag  

som socialnämnden kommer att delges med förslag till beslut att anta  

vid kommande sammanträde i september 2015.  

 

Underlag 

Muntlig presentation med powerpointbilder. Presentationen ska delges  

ledamöterna digitalt efter sammanträdet genom sekreterare.  

3. Språktolknämnden 

Underlag 

Protokollsutdrag: 

 Kf 150507 § 62 (Dnr 2014:788/10) Utökande av gemensam nämnd för  

språktolkförmedlingsverksamhet   Forts. 
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Forts. 

 

Sn § 28 

Kf 150507 § 63 (Dnr 2014:852/11, 2014:788/10) Förordande av  

ordinarie och två ersättare till språktolknämnden.  

Information 

Ingels Maria Stigsdotter (S) är vald som ordinarie ledamot.  

Pelle Källs (KOSA) och Anki Enevoldsen (C) är ersättare. 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

Biträdande ekonomichef 
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Sn § 29 

 

Anmälan av delegationsbeslut  
 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut förtecknade i dagens protokoll 

godkänns.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen för socialnämnden antogs Sn 150401 § 1. 

Delegationsbeslut ska fortlöpande redovisas till socialnämnden.  

 

Individ- och familjeomsorgsutskottet 

150401-150615: §§ 1-7, 9, 11, 13-20, 23-25 

 

Individ- och familjeomsorgsutskottets ordförande 
2015:01 Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 

2015:02 Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 

2015:03 Beslut om jourplacering enligt 11 § LVU 

 

Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) för april-maj 2015 

• Delegationsbeslut västra distriktet (ÄO) för april-maj 2015 

• Delegationsbeslut östra distriktet (ÄO) för april-maj 2015 

• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 

  för april-maj 2015 


