
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-09-21 1 (14) 

Socialnämnden 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, Gagnefsrummet kl. 13.00-15.30 

  
 

Beslutande 

Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande   

 Lars Ljungman (KOSA)  

 Jonas Wittink (MP) ej § 41 på grund av jäv  

 Barbro Wallin (M) 

 Ingels Maria Stigsdotter (S)   

   
 

Tjänstgörande ersättare Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C)   

 Annika Winlöf (M) tjänstgörande för Marie Karlsson (FP) 

 Anders Eriksson (MP) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP) § 41 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Margreth Göransdotter (S) 

 Anders Eriksson (MP) §§34-40, 42-43 

 Ulla Envall (KOSA) 

 

Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef  

 Tomas Nylén, enhetschef integration §§ 34-35, 39, § 43 p. 1-4 

 Petter Börjesson, förvaltnchef tekniska förvaltningen §§ 34-35, § 43 p.1 

 Jenz Ek, ekonom 

 Karin Halvarsson, ekonom § 37 

 Anna Eklund, enhetschef myndighetsenheten §§ 36, 40 

 Monica Ahl, enhetschef barn- och familjeenheten 

 Maria Linder, enhetschef ÄO 

 Erika Permats, enhetschef ÄO 

 Elisabeth Pettersson, enhetschef ÄO 

   
Justering 

Justerare Johanna Hallin (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-09-24 kl. 11.30 
 

Justerade paragrafer §§ 34-43 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Margareta Marjeta  

 
Ordförande  ____________________________   

 Ann-Gret Olsson (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Johanna Hallin (C) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2015-09-21 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-09-24 Datum då anslaget tas ned 2015-10-16 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Margareta Marjeta 
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 Dnr 2015:72/73 

Sn § 34 

 

Medborgarförslag om resebidrag till anhöriga 
 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

1. Att bifalla medborgarförslaget. 

 

Socialnämndens beslut 

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.     Beslutet gäller från och med 2015-10-01. 

 

Ärendebeskrivning 

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.  

 

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 socialtjänst-

lagen. 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. 

 

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 bedöms som mycket marginell och kan rymmas inom ramen för 

socialförvaltningens befintliga budget.   Forts. 
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Forts. Sn § 34  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-09-07, två sidor 

Protokollsutdrag Sn 150615 § 20  

Protokollsutdrag Kf 150305 § 16, Dnr Ks 2014:1072/73 

Medborgarförslag, 141222, en sida  

 

Protokollsutdrag 
Förvaltningschef   

Enhetschef myndighetsenheten 

Kommunstyrelsen 
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                       Dnr 2015:121/13 

 

 

 

 

Sn § 35 

 

Integrationspolitiskt program  
 

Socialnämndens beslut 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

1. Integrationspolitiskt program för Gagnefs kommun antas. 

 

Ärendebeskrivning 

Programmet är upprättat utifrån ett behov att på ett systematiskt sätt lyfta  

in integrationsfrågan i kommunens dagliga verksamhet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-09-07, en sida. 

Integrationspolitiskt program för Gagnefs kommun, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 
Kommunchef + handling 

Förvaltningschef, socialförvaltningen 

Enhetschef, integration 

Kommunstyrelsen + handling 
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                       Dnr 2015:09/00 

 

 

 

 

Sn § 36 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Socialnämndens beslut 

 

1.    Verksamhetsrapporten läggs som information till protokollet. 

2.    Information om Myndighetsenhetens verksamhetsområde genom 

       enhetschef Anna Eklund läggs som information till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har sammanställt verksamhetsrapport 2015-09-21 som har 

delgetts socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde. 

 

Förvaltningschef har gett enhetschefer i uppdrag att fortlöpande informera 

specifikt från socialförvaltningens olika enheter vid socialnämndens 

sammanträden under 2015. Vid dagens sammanträde informerar Anna 

Eklund, enhetschef myndighetsenheten.  

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 2015-09-21, åtta sidor 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 
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                         Dnr 2015:02/04 

 

 

 

 

Sn § 37 

 

Ekonomisk rapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Socialnämnden läggs till 

handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Prognosen för augusti visar på ett utfall som är 5 813 tkr sämre än årets 

budget vilket är en förbättring med 747 tkr jämfört med föregående prognos. 

Verksamheterna inom vård- och omsorg beräknas avvika med -4 384 tkr 

från budget. Verksamheterna inom IFO beräknas avvika med 2 560 tkr från 

budget. Verksamheterna inom LSS beräknas avvika med -3 989 tkr från 

budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-09-18, en sida 

Budgetuppföljningsprognos 2015-08-31 Socialnämnden, 

ekonomiavdelningen, tre sidor 

 

Protokollsunderlag 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 

Kommunstyrelsen + handling  
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 Dnr 2015:127/04 

Sn § 38 

 

Internkontrollplan 2015/2016 Socialnämnden 
 

Socialnämndens beslut 

1. Internkontrollplan 2015/2016 för socialnämnden antas. 

 

Ärendebeskrivning 

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 

kommunens mål uppnås på följande områden: 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering 

 efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Den aktuella internkontrollplanen 2015/2016 för socialnämnden består av 8 

punkter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-09-07, en sida. 

Internkontrollplan 2015/2016 Socialnämnden, 2015-09-07, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 
Förvaltningschef + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
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                       2015:35/70 

 

 

 

 

Sn § 39 

 

Tillsyn av HVB barn och unga vid Monteliusgården – Redovisning 
 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av vidtagna åtgärder enligt IVO:s beslut (Dnr 8.4.2–4478/2015-5) 

antas och skickas till IVO för bedömning.  

 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en föranmäld 

inspektion på Monteliusgården HVB den 21 maj 2015. IVO:s beslut i 

ärendet ankom till Gagnefs kommun den 25 augusti 2015.  

 

Beslut med krav på åtgärd  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärd. 

Nämnden ska säkerställa att: 

• verksamheten omfattas av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  

  i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 

  om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
 

Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast den  

25 september 2015. Av redovisningen ska framgå: 

• vilka åtgärder nämnden har vidtagit alternativt avser att vidta för att komma till  

   rätta med den konstaterade bristen 

• tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade åtgärderna  

  (i de fall personal berörs, ange vilka funktioner som avses) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-09-04, en sida 

Redovisning till IVO, 2015-09-21, en sida samt bilagor 1 och 2. 

• Bilaga 1; ”Styrdokument för kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Gagnefs kommun” 

   16 sidor. 

• bilaga 2; ”Tidsplan av vidtagna åtgärder samt åtgärder som ansvariga för kvalitet  

  och verksamhet avser att göra”, en sida. 

 IVO:s beslut, 2015-08-24, 10 sidor. 

 Meddelande från IVO, 2015-04-29, två sidor 

Protokollsutdrag 

IVO 

Föreståndare Monteliusgården 

Förvaltningschef 
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 2015:129/73 

Sn § 40 

Ansökan om arvode för vård av anhörig 

Socialnämndens beslut 

1.  Ansökan avslås. Behovet kan tillgodoses på annat sätt genom        

     korttidsplats eller hemtjänst. Den enskilde bedöms genom detta uppnå en     

     skälig levnadsnivå. 

 

Sammanfattning 

Nära anhörig ansöker om arvode/lön för nödvändig vård och tillsyn av sin 

make. 

 

Motivering till beslut 

Socialnämnden i Gagnefs kommun är medveten om det arbete som många 

anhöriga gör för sina närstående. Anhöriga till personer med olika 

funktionsnedsättningar fyller en viktig funktion framför allt för den som är i 

behov av stöd. Anhöriga kan ses som ett komplement eller ett extra stöd till 

den som behöver hjälp. Socialnämnden i Gagnef anser därför att anhöriga 

inte ska utföra det arbete som hemtjänsten normalt utför, eftersom anhöriga 

redan har en mer betungande livssituation än andra. Maken har fått en 

korttidsplats beviljad enligt socialtjänstlagen. Paret har också informerats 

om annat stöd enligt socialtjänstlagen såsom hemtjänst. I Gagnefs kommun 

finns också hemsjukvård som kan utföra vårdinsatser i hemmet upp till 

sjuksköterskenivå. Sjuksköterskor kan också delegera vissa uppgifter till 

hemtjänstpersonal exempelvis sondmatning och medicinhantering. Behovet 

måste därför bedömas kunna tillgodoses med hemtjänst eller korttidsplats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-09-01 

Utredning, socialförvaltningen, 2015-08-31 

 

Protokollsutdrag 
Den sökande 

Handläggaren 

Förvaltningschef 
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Sn § 41 

 

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

1.  Socialnämnden i Gagnefs kommun yrkar att Falu Tingsrätt enligt 

     6 kap 8 a § FB förordnar X att vara särskilt förordnad       

     vårdnadshavare för X. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Jonas Wittink (MP) i överläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag om god man för ensamkommande barn 10 § (2005:429) ska 

socialnämnden i den kommun som barnet vistas hos väcka talan eller 

anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken,  

om inte särskilda skäl talar emot det. Överförmyndaren ska underrätta 

socialnämnden om att sådana förutsättningar för en sådan talan eller 

anmälan föreligger.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Sn Ifou 150907 § 35  

Utredning om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare, gällande X, 

daterad 2015-08-28 av socialsekreterare Maria Groth 

Utredning särskilt förordnad vårdnadshavare, gällande X, daterad 2015-06-

03 av socialsekreterare Maria Groth 

Ansökan enligt 6 kap 8a § föräldrabalken om särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

Samtycke att åta sig uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

Protokollsutdrag 
Tingsrätten + handlingar 

Handläggaren 
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Sn § 42 

 

Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporterna läggs som information till protokollet.  

Rapporter 

1. Björbo stationshus – muntlig rapport  
Ärendebeskrivning 

Petter Börjesson, Förvaltningschef, tekniska förvaltningen, informerar angående  

uppdrag att utreda förutsättningarna att göra Björbo stationshus till ett HVB-hem för  

ensamkommande barn/ungdomar. Utredning har visat att byggnaden inte är lämplig 

för ombyggnad till en sådan verksamhet. Det är bland annat stora ytor snedtak, 

planlösning med placering av kakelugnar och antal fönster som minskar möjligheten 

att dela av för flera egna rum.  

Dnr: 2015:73/13 

 

2. Information från Migrationsverket om anvisningsläget för 

mottagande  
Underlag 

Information från Migrationsverket om anvisningsläget för mottagande 

av ensamkommande 

barn, 2015-07-14 

      Dnr 2015:65/13 

3. Lägesrapport 2015 – Ensamkommande barn, Länsstyrelsen Dalarna  

Underlag 

Länstyrelsen Dalarnas län, Funktionen för mänskliga rättigheter & 

folkhälsa, 2015-08-28, lägesrapport 

4. Bostadsbehovet för ensamkommande barn (EKB) och nyanlända  

flyktingar – analys 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-09-08 

Dnr 2015:73/13    Forts. 
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Forts. Sn § 42 
 

5. 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, 2015-09-21 (Dnr 2015:47/70) 

Socialnämndens beslut 

Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer.  

 

6. Kf § 115 150611; Behov av nya gruppbostäder enligt lagen om stöd  

och service till vissa funktionshindrade – utökad investeringsram 
Underlag 

Protokollsutdrag 

 

7. Kf § 117 150611; Budgetjustering ny nämndsorganisation 

Underlag 

Protokollsutdrag 

 

8. Förvaltningsrättens dom – Mål nr 2013-15 

Underlag 

Meddelande från Förvaltningsrätten i Falun,  

Saken; Särskild avgift enligt 16 kap. socialtjänstlagen 

Förvaltningsrättens avgörande; Förvaltningsrätten beslutar att Gagnefs kommun 

till staten ska betala 112 245 kronor i särskild avgift. 

Dnr 2015:67/73 

 

9. Förvaltningsrättens dom – Mål nr 2014-15 

Underlag 

Meddelande från förvaltningsrätten i Falun,  

Saken; Särskild avgift enligt 16 kap. socialtjänstlagen  

Förvaltningsrättens avgörande; Förvaltningsrätten beslutar att Gagnefs kommun 

till staten ska betala 120 262 kronor i särskild avgift. 

Dnr 2015:66/73 
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Sn § 43 

 
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 (Ifou) 

Protokoll, Ifou 150907-150914: §§ 34, 38-40,  

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 1 augusti-15 september 2015,  

kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv) 

• Delegationsbeslut (ÄO) 1 augusti-15 september 2015 

• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 

  1 augusti-15 september 2015 

 

Förvaltningschef, Socialförvaltningen 

2015:7-10, 150915-150917, dnr 2015:92/00 

 

 

 

 

 

  


