
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-10-19 1 (15) 

Socialnämnden 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.00 

  
 

Beslutande 

Ledamöter  Ann-Gret Olsson (S) ordförande   

    Ingels Maria Stigsdotter (S)  

 Lars Ljungman (KOSA)  

 Jonas Wittink (MP)  

 Birgitta Floresjö (C)   

 Marie Karlsson (FP)  
 

Tjänstgörande ersättare Annika Winlöf (M) tjänstgörande för Barbro Wallin (M) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Margreth Göransdotter (S)  

Johanna Hallin (C) 

 Ulla Envall (KOSA)   

 Anders Eriksson (MP)   
 

Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef 

 Yvonne Jacobsson Arons, enhetschef  § 51 

 Tomas Nylén, enhetschef integration § 50 

 Petter Börjesson, förvaltningschef Tekniska förvaltningen § 50, del av § 55 
Justering 

Justerare Birgitta Floresjö (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-10-26 
 

Justerade paragrafer §§ 46-57 
 

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 2015-10-19 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-10-26 Datum då anslaget tas ned 2015-11-17 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Margareta Marjeta 
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Socialnämnden 2015-10-19 2 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 

 

Sn § 46 

 

Parentation 

Parentation för Aina Gustavsson som avlidit. Aina Gustavsson 

har varit en medarbetare i Gagnefs kommuns äldreomsorg under 

lång tid. Socialnämnden uppmärksammar hennes minne med en  

tyst minut.  
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 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2015-10-19 3 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:76/02 

Sn § 47 

 

Motion om omorganisation av hemtjänst 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Sammanfattning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck (V) en 

omorganisation av hemtjänsten samt att det undersöks vilka eventuella 

vinster/kostnader som uppstår vid föreslagen omorganisation av 

verksamheten. 

 

Motivering till beslut 

Förvaltningschef planerar och organiserar hemtjänsten tillsammans med  

enhetschefer för respektive distrikt. Det åligger tjänstemännen att bestämma 

och bedöma hur kommunens olika verksamheter ska vara organiserade och  

hur olika verksamheter ska bedrivas.  

Hemtjänsten i Gagnefs kommun strävar efter att hålla hög kvalitet och vara  

kostnadseffektiv genom att ha ett bra planeringsverktyg och vara måna om de  

anställdas arbetsmiljö.  

Det finns ingen relevans i förslaget och vidare utredning kan därför inte anses  

vara aktuell. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-10-12, en sida 

Protokollsutdrag Kf 150611, § 107, Dnr Ks 2015:306/02 

Medborgarförslag, 150605, en sidor 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Förvaltningschef 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:75/73 

Sn § 48 

 

Motion om äldreboende i Gagnefs kommun 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Anse motionen besvarad. 

 

Sammanfattning 

I en motion till kommunfullmäktige lämnar Per-Arne Leck (V) förslag till 

struktur för äldreboende i Gagnefs kommun. 

 

Motivering till beslut 

I Gagnefs kommun finns en arbetsgrupp som består av tjänstemän med  

expertkunskap inom området samt en styrgrupp med politiker och andra  

sakkunniga. Arbetsgruppen har som uppgift att ge förslag på hur Gagnefs  

kommun i framtiden kan bedriva en kostnadseffektiv äldreomsorg med hög  

kvalitet på särskilt boende. Flera mindre boenden är inte kostnadseffektiva  

och det är inte heller möjligt att fördela kompetensen i form av expert kunskap  

på flera små boenden. Vid en omvärldsanalys kan man också se att det är mycket  

ovanligt att den enskilde erbjuds särskilt boende i samma stadsdel där man tidigare  

bott, även om de flesta kommuner strävar efter att den enskilde ska få bo nära  

den miljö man är van vid. Gagnefs kommun är ingen glesbygdskommun och  

avstånden mellan olika orter är inte i detta sammanhang speciellt långt. När det  

gäller personaltätheten på särskilt boende görs bedömningen utifrån den  

enskildes behov, av sakkunniga inom området, det vill säga enhetschefer  

för respektive boende. 

Socialnämnden har fullt förtroende för den arbetsgrupp som har i uppdrag  

att lämna förslag på hur framtidens äldreomsorg ska bedrivas i Gagnefs kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-10-12, en sida 

Protokollsutdrag Kf 150611, § 106, Dnr Ks 2015:298/73 

Medborgarförslag, 150601, två sidor 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Förvaltningschef 
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Socialnämnden 2015-10-19 5 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:09/00 

Sn § 49 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsrapporten läggs som information till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har sammanställt verksamhetsrapport 2015-10-19 som har 

delgetts socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 2015-10-19, åtta sidor 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2015-10-19 6 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:73/13 

Sn § 50 

 

Utökat mottagande av ensamkommande barn - rapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporten läggs som information till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Petter Börjesson, förvaltningschef tekniska förvaltningen, bekräftar 

mottagandet av socialnämndens uppdrag, Sn § 44 151012, att fortsatt 

skyndsamt arbeta med lokalbehovet avseende det ökade mottagandet av 

ensamkommande barn och nu även med inriktning på modulhus.  

 

Tomas Nylén, enhetschef integration, redogör för nuvarande situation i 

mottagandet av ensamkommande barn och hur platsbristen är omfattande. 

Det är fullt på kommunens egna HVB-hem, Monteliusgården. Det är brist 

på familjehem som alternativ placering och placeringar behöver göras i 

andra kommuner och län. Det råder även brist på utslussningslägenheter 

som är steget efter placering på HVB-hem eller familjehemsplacering. 

Information och annonsering görs på kommunens hemsida angående 

aktuella behov i flyktingkrisen.  

 

För närvarande får Gagnefs kommun två anvisningar i veckan gällande 

ensamkommande barn där kommunen har ansvar att hitta en placering. 

Enhetschefen påtalar att det i rådande situation inte finns förutsättning att 

arbeta rättssäkert enligt socialtjänstlagen i mottagande och placeringar av 

ensamkommande barn.  

 

Beslutsunderlag 

”Aktuella ensamkommande barn/unga”, sammanställning, 

Socialförvaltningen, 2015-10-19, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

Enhetschef Integration 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2015-10-19 7 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:145/00 

Sn § 51 

 

Vuxenenheten – revidering av riktlinjer 
 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom reviderade riktlinjer för 

försörjningsstöd i Gagnefs kommun, styrdokument IFO. 

 

Sammanfattning 

Undertecknad tjänsteman har reviderat aktuella riktlinjer för försörjnings-

stöd utifrån förändringar i lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för 

Socialtjänsten avseende ekonomiskt bistånd.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2015-10-12, socialförvaltningen, 1 sida 

Riktlinjer för försörjningsstöd i Gagnefs Kommun, styrdokument IFO, 

2015-10-13, dnr 2015:145/00, 12 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

Enhetschef Vuxenenheten 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2015-10-19 8 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:47/70 

Sn § 52 

 

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS 
 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till 

handlingarna.  

2. Rapporten vidarebefordras till kommunfullmäktige och revisorer.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdagen till IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg). Från samma datum gäller även skyldigheten att 

rapportera in avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt 

inom tre månader från dagen för avbrottet.  

 

Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, kommunens revisorer och 

fullmäktige en gång per kvartal. Rapporteringskyldigheten gäller beslut i 

alla verksamheter enligt SoL. Omsorg om äldre och funktionshindrade, 

individ- och familjeomsorgen (IFO) samt beslut enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. (LSS). 

 

När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats som ej verkställt, ska 

nämnden (kommunstyrelsen) anmäla detta till tillsynsmyndigheten och 

revisorerna. Datum för verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens 

(kommunstyrelsens) intresse att underrätta tillsynsmyndighet och revisorer 

så att ärendet kan avföras från vidare granskning.      

     

Sammanfattning av rapportering till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f § 

SoL, 3:e kvartalet 2015 
 

IFO:  

Ej verkställda beslut: 
 Kontaktfamilj till flicka, beslut fattat 2014-10-23 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

Forts Sn § 52 

 

OF: 

Ej verkställda beslut: 
 Bostad för vuxna enligt 9.9 § LSS till man, beslut fattat 2015-01-21 

 Bostad för vuxna enligt 9.9 § LSS till man, beslut fattat 2015-02-02 

 Kontaktperson enligt 9.4 LSS till pojke, beslut fattat 2015-04-09 

 Korttidsvistelse enligt 9.6 LSS till pojke, beslut fattat 2015-04-08 

 Bostad för vuxna enligt 9.9 § LSS till kvinna, beslut fattat 2015-05-29 

 

ÄO: 

Beslut som har avslutats/verkställts: 
 Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-10-06  

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-10-22 (verkställt under 

kvartal 2) 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-02-24 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-03-04 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-17  

 

Ej verkställda beslut: 
 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-05-01 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-10-01 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-12-01 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-12-11 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-01-12 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-01-30  

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-04 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-10 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-03-26 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-27 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-31 

 

Forts. 
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Forts. Sn § 52 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelse-sekreterare 

Förvaltningschef 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2015-10-16, 2 sidor 
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Sn § 53 

 

Socialnämndens sammanträdestider 
 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämndens sammanträdestider för 2016 fastställs enligt följande: 

       8 februari 

       7 mars 

       18 april 

       23 maj 

       12 september 

       24 oktober 

       21 november 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan – 2016, Tjänstemannaförslag, 2015-10-19, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare 

Förvaltningschef 

Enhetschefer 

Ekonomer, J.E. och K.H. 

Kommunsekreterare 

Assistent, E.P. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

   

Sn § 54 

 

Individ- och familjeomsorgsutskottets sammanträdestider 
 

Socialnämndens beslut  

1. Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts 

sammanträdestider för 2016 fastställs enligt följande: 

       25 januari 

       22 februari  

       4 april  

       9 maj 

       13 juni 

       29 augusti 

       3 oktober 

       7 november 

       12 december 

2. Mötestiden är klockan 13.00. 

 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan – 2016, Tjänstemannaförslag, 2015-10-19, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare 

Förvaltningschef 

Enhetschefer 

Kommunsekreterare 

Assistent, E.P. 
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Sn § 55 

 

Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporterna läggs som information till protokollet 

 

Rapporter 

 

1. Solgården – rapport 

Underlag 

Rapport, Tekniska förvaltningen, 2015-10-12 

dnr 2015:40/43 

 

2. Tillsyn av HVB-hem barn och unga vid Monteliusgården, 

Gagnef 
 Underlag 

  Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 2015-10-15 

  Dnr 2015:35/70 

 

3. Ifou § 44 151005; Rapporter 

Rapporter 

1. Inspektionen för vård och omsorg, beslut 2015-09-14 

Beslut 

Att inte ansöka om utdömande av särskild avgift. Ärendet avslutas. 

Dnr 2015:124/70 

2. Inspektionen för vård och omsorg, beslut 2015-09-14 

Beslut 
Att inte ansöka om utdömande av särskild avgift. Ärendet avslutas. 

Dnr 2015:59/70  
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Sn § 56 

 
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 151005: §§ 41-43 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 16 september-15 oktober 2015,  

kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv) 

• Delegationsbeslut (ÄO) 16 september-15 oktober 

• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 

  16 september-15 oktober 

 

Förvaltningschef, Socialförvaltningen 

2015:11-12, 151005-151015, dnr 2015:92/00 
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                       Dnr 2015:152/02 

 

 

 

Sn § 57 

 

Arbetsmiljöansvar – delegation till förvaltningschef  
 

Socialnämndens beslut 

1. Verkställa fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter och befogenheter  

    enligt dokument ”Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter 

    och befogenheter som medför arbetsgivaransvar för arbetsmiljön inom      

    Gagnefs kommun” 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2015-03-05, § 1, beslutat införa 

en ny politisk organisation att gälla fr o m 2015-04-01. Beslutet innebär att 

respektive styrelse/nämnd blir anställningsmyndighet för de arbetstagare 

vilka är anställda inom nämndens ansvarsområde. I ansvaret som 

anställningsmyndighet ingår bl.a arbetsmiljöansvaret då arbetsgivaren har 

huvudansvaret för arbetsmiljöns beskaffenhet utifrån arbetsmiljölag, 

arbetsmiljöförordning, Arbetsmiljöverkets förordningar samt Gagnefs 

kommuns interna anvisningar. För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sitt 

arbetsmiljöansvar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt erfordras, i likhet 

med tidigare, att arbetsmiljöuppgifterna och befogenheterna fördelas ut i 

förvaltningsorganisationen på lämpligt sätt. Arbetsmiljöansvaret åvilar dock 

nämnden även efter det att arbetsmiljöuppgifter och befogenheter fördelats.  

 

Protokollsutdrag 
Förvaltningschef 

Kommunchef, för kännedom 

 

 

 


