
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-08-24 1 (5) 
Socialnämnden 
 
 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 
 Ajournering kl 09.30-09.45 
 
Beslutande 
Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande   
 Lars Ljungman (KOSA)  
 Jonas Wittink (MP)  
 Birgitta Floresjö (C)   
   
 
Tjänstgörande ersättare Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Barbro Wallin (M)  
 Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Ingels Maria Stigsdotter (S)  
 Ulla Envall (KOSA) tjänstgörande för Marie Karlsson (FP) 
Övriga närvarande  
  
Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef  
 Tomas Nylén, enhetschef integration § 31 
 Petter Börjesson, förvaltningschef tekniska kontoret § 31 
 
Justering 
Justerare Birgitta Floresjö (C) 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-08-24 kl. 10.00 
 
Justerade paragrafer § 31-33 
 
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 2015-08-24 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-08-24 Datum då anslaget tas ned 2015-09-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Margareta Marjeta 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-08-24 2 
 
 Dnr 2015:73/13 

Sn § 31 
 
Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

1.    Avsätta 3 500 000 kr i investeringsmedel för införskaffande och 
ombyggnation av fastighet i syfte att tillskapa ett hem för vård och 
boende för mottagande av ensamkommande barn. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Socialnämndens beslut 

1.    Uppdra åt tekniska nämnden att anmäla intresse av Björbo stationshus            
       och vidare utreda Björbo stationshus för att ytterligare tillskapa ett hem          
       för vård och boende för mottagande av ensamkommande barn och    
       presentera denna vid socialnämndens sammanträde 21 september 2015. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
Förslag till beslut 
Majoritetetens förslag:  
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
1.    Avsätta 3 500 000 kr i investeringsmedel för införskaffande och ombyggnation av  
       fastighet i syfte att tillskapa ett hem för vård och boende för mottagande av ensam- 
       kommande barn. 
 
Socialnämndens beslut 
1.    Uppdra åt tekniska nämnden att anmäla intresse av Björbo stationshus och 
       vidare utreda Björbo stationshus för att ytterligare tillskapa ett hem för vård  
       och boende för mottagande av ensamkommande barn och presentera denna vid  
       socialnämndens sammanträde den 21 september 2015. 
 
Oppositionens förslag: 
1.   I första hand införskaffa Björbo stationshus för att tillskapa ett hem för vård och boende  
      för mottagande av ensamkommande barn. 
  
Ärendebeskrivning 
150615 § 25 beslutade socialnämnden att uppdra åt tekniska nämnden att 
skyndsamt utreda lokalfrågan för ett utökat mottagande av ensamkommande 
barn/ungdomar.    Forts. 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-08-24 3 
 
 
 
 
Forts. SN § 31 
 
Bakgrunden till beslutet är den dramatiska ökningen av asylsökande barn till Sverige.  
Inflödet av asylsökande barn var ca 500 barn per mån under tiden januari - april. 
I maj var inflödet 1 158, juni 1 447 och juli 1 890. Det kommer förnärvarande  
500 barn i veckan till ankomstkommunerna Malmö, Mölndal och Solna.   
Migrationsverket prognos är att det kommer ca 12 000 asylsökande barn till Sverige  
i år och för 2016 är prognosen 8 800-13 000 barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ”Utökat mottagande av ensamkommande barn”, daterat 
2015-08-21, av Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen, 
Tomas Nylén, enhetschef Integration, Petter Börjesson, förvaltningschef 
tekniska förvaltningen, Torstein Tysklind, ekonomichef 
Komplettering till tjänsteutlåtande 2015-08-24: Alternativ 3: 
”Hyresberäkning inköp och renovering Björbo stationshus” 
      
Tidigare beslut i ärendet 
Sn 150615 § 25 
Ks Su 140216 § 22 
Ks 141209 § 307 (2014:1055/29) 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelse-sekreterare 
Registrator  
 
 
 
  

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-08-24 4 
 
 
 
 
 
 
Sn § 32 
 
Rapporter 
 
Socialnämndens beslut 

1. Rapporterna läggs som information till protokollet.  
2.    Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Rapporter 

1. Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden –  
Alf-Göran Nisser (KOSA) 
 
Ärendebeskrivning 
Alf-Göran Nisser (KOSA) avsäger sin plats som ersättare i socialnämnden 
Underlag 
Kf 150507 § 131 (Dnr 2015:66/11)  

 
2. Val av ersättare i socialnämnden (KOSA) 

Ärendebeskrivning 
Alf-Göran Nisser (KOSA) har beviljats i sin avsägelse från uppdrag i socialnämnden. 
Ulla Envall (KOSA) väljs till ersättare i socialnämnden till och med 2018-11-15. 
Underlag 
Kf 150507 § 132 (Dnr 2015:97/11) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2015-08-24 5 
 
 
 
 
 
 
 
Sn § 33 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut förtecknade i dagens protokoll 
godkänns.  

2.    Paragrafen justeras omedelbart.  
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen för socialnämnden antogs Sn 150401 § 1. 
Delegationsbeslut ska fortlöpande redovisas till socialnämnden.  
 
Individ- och familjeomsorgsutskottet 
150616-150824: §§ 26, 28-32 
 
Individ- och familjeomsorgsutskottets ordförande 
2015:04 Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
2015:05 Upphävande av beslut 
2015:06 Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
2015:07 Läkarundersökning enl 32 § LVU 
2015:08 Familjehemsplacering enligt 11 § LVU 
2015:09 Beslut om den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) för juni-juli 2015 
• Delegationsbeslut västra distriktet (ÄO) för juni-juli 2015 
• Delegationsbeslut östra distriktet (ÄO) för juni-juli 2015 
• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 
  för juni-juli 2015 
 
Förvaltningschef 
2015:1-4 Beslut att utse ombud att föra socialnämndens talan i mål och 
ärenden i allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol 
2015:5 Avropsberättigande 
2015:6 Beslut att utse ombud att föra socialnämndens talan i mål och 
ärenden i allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 


