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 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-11-23 1 (15) 

Socialnämnden 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.30 

  
 

Beslutande 

Ledamöter  Ann-Gret Olsson (S) ordförande   

    Ingels Maria Stigsdotter (S)  

 Lars Ljungman (KOSA)  

 Jonas Wittink (MP)  

 Birgitta Floresjö (C)   

 Barbro Wallin (M)   
 

Tjänstgörande ersättare Annika Winlöf (M) tjänstgörande för Marie Karlsson (F) 
 

 

Övriga närvarande 

Ersättare Margreth Göransdotter (S)  

Johanna Hallin (C) 

   

Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef 

 Jenz Ek, ekonom 

 Karin Halvarsson, ekonom §§ 61-65 

 Yvonne Jacobsson Arons, enhetschef §§ 61-63 del av § 67  

 Monica Ahl, enhetschef § 63 

 Tomas Nylén, enhetschef integration §§ 61-62, del av § 67 

 Petter Börjesson, förvaltn.chef Tekniska förvaltningen §§ 61-62, del av § 67 
 

 

Justering 

Justerare Birgitta Floresjö (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-10-26 
 

Justerade paragrafer §§ 58-68 
 

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 2015-11-23 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-11-26 Datum då anslaget tas ned 2015-12-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Margareta Marjeta 
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Sn § 58 

 

Motion om äldre- och demensboendet i Gagnefs Kommun 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

1. Avslå motionen. 

 

Sammanfattning 

I en motion till kommunfullmäktige 2013-11-17 föreslår Jaak Kerstell (C), 

Bengt-Ola Ryttar (S), Patrik Andersson (S), Maria Alfredsson (MP), Irma 

Rönnbäck (M) och Christer Iversen (FP) en omstart i vårdboendefrågan. 

 

Motivering till beslut 

Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i 

kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att en nybyggnad ska ske i 

två plan med 48 platser.  

 

Gagnefsgården kommer under tiden att tas i bruk tillfälligt som demensboende 

men bara som en tillfällig lösning för att hantera platsbristen under tiden 

planering och byggnation pågår av det nya demensboendet. Den politiska 

viljeriktningen har valt en annan väg än den motionen föreslår, varvid 

motionen avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-11-02, en sida 

Protokollsutdrag Kf 131209, § 176, Dnr Ks 2013:890/73 

Medborgarförslag, 131117, en sida 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Förvaltningschef 
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 Dnr 2015:135/73 

Sn § 59 

 

Motion om att bygga ett äldreboende i Mockfjärd och avveckla 
äldreboendet vid Älvudden i Djurås 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Sammanfattning 

I en motion till kommunfullmäktige 2015-05-22 föreslår Per-Arne Leck (V) 

att Gagnefs kommun planerar och bygger ett äldreboende, särskilt boende i 

två plan, två huskroppar för 24 platser under 2014, på kommunal mark 

mellan Förskolan Högsveden och Europaväg 16 i Mockfjärd, samtidigt som 

man avvecklar äldreboendet vid Älvuddens särskilda boende i Djurås och 

överflyttar personalen som arbetar där.   

 

Motivering till beslut 

Direktiv för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i kommunfullmäktige  

2015-09-03 är tydlig med att en nybyggnad ska ske i två plan med 48 platser. 

 

Motionens viljeriktning stämmer inte överens med det politiska beslut som kommun- 

fullmäktige i Gagnefs kommun har fattat varvid motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-11-02, en sida 

Protokollsutdrag Kf 2014-06-16, § 102, Dnr Ks 2014:457/73  

Medborgarförslag, 2014-05-22, en sida 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Förvaltningschef 
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 Dnr 2015:141/29 

Sn § 60 

 

Medborgarförslag om att behålla Villan i Djurås i kommunalt ägo 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Avslå del i medborgarförslaget att sälja Gagns Inn (nuvarande 

Monteliusgården). 

2.    Anse motionen besvarad avseende del i medborgarförslaget att behålla   

       Villan i Djurås i kommunal ägo. 

       .  

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 2013-11-08 från Ulla Envall 

föreslås att Gagnefs kommun behåller Villan i Djurås i kommunal ägo och 

säljer Gagns Inn (nuvarande Monteliusgården). 

 

Socialförvaltningen har handlagt och bemött medborgarförslaget i  

tjänsteutlåtande utifrån aktuell situation idag.  

Sammanfattning 

Enligt lag ska alla Sveriges kommuner ta emot ensamkommande barn. Antalet 

regleras genom en kvot. Monteliusgården är idag fullbelagd och ett välfungerande   

HVB-hem.  

 

Kommunstyrelsen har hävt tidigare beslut (Ks § 266 2014-11-18) avseende försäljning  

av Villan i Djurås som därmed finns kvar i kommunal ägo.  

 

Verksamheten för anhörigstöd fortgår och ska vara belägen där det bedöms 

mest lämpligt av verksamheten utifrån behov, ekonomiska ramar och möjligheter.  

 

Beslutsunderlag 

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

Protokollsutdrag Kf 131209, § 175, Dnr Ks 2013:858/29 

Medborgarförslag, 150601, två sidor 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Förvaltningschef 
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 Dnr 2015:175/13 

Sn § 61 

 

Bostads- och lokalbehov för ensamkommande barn och 
nyanlända flyktingar 
 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunchefen ges i uppdrag att utse en arbetsgrupp med företrädare 

från berörda förvaltningar/nämnder för att utarbeta en strategi och plan 

för att möta det stora behovet av bostäder och skollokaler m.m för det 

förväntade mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn i 

enlighet med den tvingande lagstiftningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Sedan den 1 januari 2014 finns en tvingade lagstiftning som innebär att alla 

kommuner är skyldiga att ta emot ensamkommande barn. Regeringen och 

Allianspartierna presenterade den 23 oktober 2015 en gemensam 

överenskommelse om flyktingmottagandet. Överenskommelsen innebär bland 

annat att en ny lagstiftning kommer att införas från den 1 juli 2016. Regeringen 

överlämnade remissen till lagrådet den 29 oktober 2015. Den nya lagstiftningen 

innebär att kommunen blir skyldig att tillhandahålla bostäder till nyanlända. 

 

Den nya lagstiftningen innebär att kommunen inte kan neka att ta emot 

nyanlända med uppehållstillstånd. Gagnefs kommun har under åren haft ett 

relativt lågt mottagande av nyanlända på grund av brist på bostäder. Med 

den nya lagstiftningen från den 1 juli 2016 kommer bostadsbrist inte vara ett 

giltigt skäl utan kommunen ska ändå ta emot nyanlända enligt anvisning. 

 

Mot bakgrund av att den nu pågående flyktingkrisen med historiskt stora 

volymer av asylsökande kommer behovet av bostäder under 2016 bli akut. 

De flesta asylsökande som kommer till Sverige är från Syrien och de kommer 

att få uppehållstillstånd. Behovet av bostäder i landet är mycket stort. 

 

Gagnefs kommun bör rusta sig med en omfattande nybyggnad av bostäder i 

varierande storlekar för att klara den nuvarande och kommande tvingande 

lagstiftningen om mottagande av ensamkommande barn och nyanlända med 

uppehållstillstånd.  

 

Handläggarens bedömning och förslag till beslut 
För att möta behovet behöver kommunen tillsätta en övergripande arbetsgrupp 

som består av nyckelpersoner från berörda förvaltningar med syfte att ta fram  

         Forts. 
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Forts Sn § 61 

 

en strategi och plan hur Gagnefs kommun ska möta behovet av bostäder, skol-

lokaler m.m. för flyktingar och ensamkommande barn under de närmaste åren. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-11-20, tre sidor 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 

Kommunchef 

Förvaltningschef 
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 Dnr 2015:73/13 

Sn § 62 

 

Köp av fastighet avseende verksamhet för ensamkommande 
barn/unga 
 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Köpa fastighet av Gagnefsbostäder AB enligt förslag för anpassning 

till boende för ensamkommande barn (HVB-hem).  

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har i uppdrag att hitta och presentera möjliga lösningar av 

boendebristen i det utökade mottagandet av ensamkommande barn. En fastighet 

som säljs av Gagnefsbostäder AB presenteras. 

 

Sammanfattning 

Sedan 6 månader är Monteliusgården, HVB-hem för ensamkommande barn, fullbelagt. 

Socialförvaltningen får tre till fyra anvisningar i veckan om nya barn. I aktuell  

situation blir de allra flesta av barnen placerade i familjehem i andra kommuner.  

 

Migrationsverket beräknar att det kommer att anlända ca 40 000 ensamkommande 

barn till landet i år. Barnen fördelas ut till kommunerna enligt ett fördelningstal. 

Gagnefs kommun har för närvarande 10 i fördelningstal. Från 1 januari 2016 

kommer detta tal höjas till 82. Det innebär att kommunen ska kunna ge 82 

asylsökande barn ett boende. 

 

Finansiering 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om 3,5 miljoner i investering för 

inköp och renovering av villa för boende för ensamkommande barn. 

Inköp och renovering av den aktuella fastigheten är beräknad till 3 miljoner. 

 

Verksamheten i fastigheten inryms inom det statsbidrag som kommunen 

erhåller från Migrationsverket. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-11-20, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Kommunchef 

Förvaltningschef 

Enhetschef Integration 

Förvaltningschef Tekniska förvaltningen 
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 Dnr 2015:09/00 

Sn § 63 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsrapport 2015-11-23 läggs som information till protokollet. 

2. Information avseende försörjningsstödet och jämförelsediagram mellan  

verksamhetsår 2014 och 2015 samt resultat av sysselsättningsåtgärder 

läggs som information till protokollet. 

3.    Information avseende den aktuella personal- och arbetsmiljösituationen  

       inom barn- och familjeenheten läggs som information till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef har sammanställt verksamhetsrapport 2015-11-23 som har 

delgetts socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde. 

 

Yvonne Jacobsson Arons, enhetschef vuxenenheten, ger muntlig information  

om försörjningsstödet och redovisar resultat av sysselsättningsåtgärder genom 

arbetsmarknadsenheten Stationen.  

 

Monica Ahl, enhetschef barn- och familjeenheten, informerar om personal- och 

arbetsmiljösituationen inom enheten. 

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 2015-09-21, 10 sidor 

Skrivelse till socialchef, kommunchef och socialnämnden från barn- och 

familjeenheten avseende brister i arbetsmiljön på IFO, 2015-11-23, två sidor 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

Kommunchef 
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 Dnr 2015:02/04 

Sn § 64 

 
Ekonomisk rapport 
 

Socialnämndens beslut  

1. Budgetuppföljningsprognos 2015-10-30 Socialnämnden läggs till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Prognosen för oktober visar på ett utfall som är 6 640 tkr sämre än årets  

budget vilket är en försämring med 820 tkr jämfört med föregående 

prognos. Verksamheterna inom vård och omsorg beräknas avvika med  

-4 124 tkr från budget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-11-17, en sida 

Budgetuppföljningsprognos 2015-10-30 Socialnämnden, 

ekonomiavdelningen, tre sidor 

 

Protokollsunderlag 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 

Kommunstyrelsen + handling 
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  Dnr 2015:8/04 

Sn § 65 

 

Socialförvaltningen – Budget 2016 
 

Socialnämndens beslut  

1. Godkänna budgetförslag för 2016.  

 

Reservation 

Lars Ljungman (KOSA) gör reservation till del av budgetförslaget som 

avser nedskärningar i hemtjänstens budget.  

 

Sammanfattning 

Nämnden har krav på effektiviseringar på 3 603 tkr. Efter den genomförda 

effektiviseringen ökas ramen med 13 830 tkr. Effektiviseringen ska till 

största del ske inom hemtjänsten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-11-19, en sida 

Detaljbudget Socialnämnden 2016, två sidor 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 
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  Dnr 2015:174/70 

Sn § 66 

 

Socialförvaltningen – Verksamhetsmål 2016 
 

Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsmål för Socialförvaltningen 2016 antas med beaktande 

av synpunkt att ändra mätbarhet i procent under punkt 3.0 Vi är ett 

tryggt samhälle; Ärenden där man gjort en hemmaplanslösning. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen presenterar Mål för Socialförvaltningen 2016 upplagt i 

åtta strategiska mål: 

1. Vi ska bli fler 

2. Vi erbjuder en meningsfull fritid 

3. Vi är ett tryggt samhälle 

4. Vi erbjuder goda förutsättningar för företagande och sysselsättning 

5. Vi bidrar till ett hållbart samhälle 

6. Vi ger våra barn och ungdomar bra förutsättningar för fortsatta 

studier och arbete 

7. Vi ger möjlighet till ett värdigt liv och stärker människors 

självständighet 

8. Vi bedriver vår verksamhet med god ekonomisk hushållning 

 

Beslutsunderlag 

Mål för Socialförvaltningen 2016, 2015-11-18, 11 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Förvaltningschef 

Enhetschefer, Socialförvaltningen 
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Sn § 67 

 
Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporterna läggs som information till protokollet.  

Rapporter 

1. Utökat mottagande av ensamkommande barn/unga – rapport  
Ärendebeskrivning 

Petter Börjesson, förvaltningschef, tekniska förvaltningen, informerar att  

arbetet fortgår med att inhämta kostnadsförslag avseende modulhus enligt  

nämndens tidigare uppdrag liksom att utreda andra möjliga alternativ till  

lösningar av boendebristen.  

Underlag 

Läns- och fördelningstal 2016, Dalarnas län, Länsstyrelserna 

Dnr: 2015:73/13 

 

2. Ks § 189 151020; Budget i balans - återrapportering  
Underlag 

Protokollsutdrag  

3. Kf § 172 151014; Motion om att inrätta en syn- och hörselinstruktör 

Underlag 

Protokollsutdrag 

Beslut 

Bifalla motionen 

Dnr 2015:32/02 

4. Kf § 175 151014; Ombyggnad Solgården 

Underlag 

Protokollsutdrag 

Beslut 

1. Att även bygga 12 lägenheter för tillfälligt demensboende på plan 3 i  

    Gagnefsgården.  

2. Att låna upp ytterligare erforderliga medel för ombyggnation av plan 

    2 och plan 3 i Gagnefsgården 

Dnr 2015:40/73 

 

Forts.  
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Forts. Sn § 67 
 

5. Behovsanalys inför 2017 avseende tillfälliga demensboendet Solgården –  

drift av 24 platser i plan 2 och 3                                                                           

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 151014 § 175 att utöka omfattningen av 

ombyggnation i före detta Gagnefsgården till två plan för att tillgodose 

platsbehovet av ett tillfälligt demensboende under tiden en nybyggnation av 

demensboende färdigställs. Socialförvaltningen och ekonomiavdelningen 

bedömer att budgetramen gällande driften av Solgården behöver utökas för 

2017 med 4 113 tkr då antal boendeplatser blir det dubbla.  

 

Initialt beslutade kommunfullmäktige om en investeringsbudget med 10 000 tkr 

för ombyggnation av ett plan på Gagnefsgården motsvarande 10 boendeplatser 

och 2 korttidsplatser. Den utökade ombyggnationen av två plan för att ge totalt 

24 vårdplatser beräknas utifrån behandling av inkomna anbud att kosta  

24 500 tkr. Detta medför att investeringsbudgeten om 10 000 tkr behöver utökas 

med ca 14 500 tkr. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen och ekonomiavdelningen, 2015-11-12,  

tre sidor 

Dnr 2015:40/73 
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Sn § 68 

 

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 151109: §§ 45-56 

 

Ordförandebeslut, Socialnämndens ordförande 
2015:10 Omedelbart omhändertagande enligt  6 § LVU 

2015:11 Upphävande av beslut enligt 9 § 3 st LVU 

2015:12 Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM 

2015:13 Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 16 oktober-20 november 2015,  

kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv) 

• Delegationsbeslut (ÄO) 16 oktober-20 november 2015 

• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 

  16 oktober-20 november 2015 

 

Förvaltningschef, Socialförvaltningen 

2015:13, 151113, dnr 2015:92/00 

 

 


