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Socialnämnden 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 16.00-17.00 

  
 

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) 

  
 

Övriga närvarande 

Ersättare Johanna Hallin (C) 

   

Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef 

 Petter Börjesson, förvaltningschef Tekniska förvaltningen § 73 

 Sofie Pettersson, tf 1:e socialsekreterare, Barn- och familjeenheten §§ 74-75 
 

Justering 

Justerare Birgitta Floresjö (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-12-07 
 

Justerade paragrafer § 70-75 
 

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 2015-12-07 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-12-10 Datum då anslaget tas ned 2016-01-04 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Margareta Marjeta 
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                                                                                                                        Dnr 2015:179/77 

 

 

 

                                                                                                                          

 

Sn § 70 

 

Vårdhygien – avtal 2016 

Socialnämndens beslut 

1. Teckna nytt avtal med Sektionen för vårdhygien, Landstinget Dalarna 

gällande vårdhygienisk service för tiden 2016-01-01—2016-12-31.  

2. Förvaltningschef undertecknar avtalet för Socialnämnden i Gagnef.  

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har under flera år haft avtal med sektionen för vårdhygien 

gällande vårdteknisk service. Nytt avtal tecknas årligen.  

 

Information 

Avtalet har formen av ett abonnemang till en kostnad av 10 800 kronor per 

år och har inför 2016 uppräknats med cirka 4%.  

 

Avtalet avser information och utbildning, rådgivning, inventering och 

uppföljning på området vårdhygien, infektionsförebyggande rutiner och 

förhindrad smittspridning på kommunens vårdenheter.  

 

Sektionen är tillgänglig för telefonkonsultation alla vardagar och gör vid 

behov fältbesök. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt avtal 2016, Sektionen för Vårdhygien, Landstinget Dalarna 

 

Protokollsutdrag 

Sektionen för Vårdhygien, Landstinget Dalarna 

Förvaltningschef 

-  
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                    Dnr 2015:169/77 

 

 

 

 

Sn § 71 

Medicinteknisk service – avtal 2016 

Socialnämndens beslut 

1. Teckna nytt avtal med avdelning för Medicinsk Teknik, Landstinget 

Dalarna för tiden 2016-01-01—2016-12-31.  

2. Förvaltningschef undertecknar avtalet för Socialnämnden i Gagnef.  

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har mottagit förslag till förnyat avtal på service och 

support gällande medicinteknisk utrustning från Landstinget Dalarna. 

 

Information 

Avtalet förlängs med ett år i taget och uppföljning görs av Medicinsk Teknik 

och MAS (medicinskt ansvarig sköterska) i kommunen med tvåårsintervall.  

 

Avtalets syfte i form av olika tjänster är att uppnå driftsäkerhet och ekonomi 

samt bidra till kvalitetssäkring kring hantering av medicinteknisk utrustning. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt avtal 2016, Avdelning för Medicinsk Teknik, Landstinget 

Dalarna 

 

Protokollsutdrag 

Medicinsk teknik, Landstinget Dalarna 

Förvaltningschef 
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                                                                                     Dnr 2015:73/13 

 

 

 

 

Sn § 72 

Integrationsenhetens organisation – information 

Socialnämndens beslut 

1. Informationen läggs med godkännande till handlingarna.   

 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Malin Lindén Ohlsson redogör för hur en anpassning 

är planerad av integrationsenhetens organisation för att klara sitt uppdrag 

framåt utifrån nya förutsättningar och ny lagstiftning. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 
Sedan 6 månader är Monteliusgården fullbelagd med ensamkommande 

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

Barnen placeras i familjehem i andra kommuner.  

 

Från 1 januari 2016 kommer fördelningstalet för ensamkommande 

ungdomar höjas från 10 till 82. Det innebär att kommunen ska kunna ge  

82 asylsökande barn ett boende. 

 

En ny lagstiftning kommer att införas från den 1 mars 2016 gällande 

nyanlända vilket innebär att Gagnefs kommun kommer att vara tvingade att 

ta emot ett visst antal nyanlända. 

 

För att klara av detta uppdrag så har Gagnefs kommun behov av utökad 

verksamhet, fler lokaler och en organisation som klarar av att hantera dessa 

nya förutsättningar.  

 

Underlag 

Organisationsbeskrivning ”Anpassning av integrationsenhetens organisation” 

2015-12-01, Socialförvaltningen, fem sidor. 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

Enhetschef Integration 

Ekonomienheten K.H./för kännedom 
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                            2015:73/13 

 

 

 

 

Sn § 73 

 

Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar –  

information om och godkännade av hyresavtal gällande Arcoshuset 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner tecknande av hyresavtal för socialnämndens  

räkning gällande Arcoshuset.  

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har fattat beslut 2015-11-26 (Tn § 67) att ge tekniska 

chefen delegation att teckna flerårigt hyresavtal på ”Arcoshuset,  

Industiområdet 12 i Mockfjärd. Teknisk chef Petter Börjesson informerar  

om offerten och när kommunens verksamhet avseende ensamkommande  

barn och unga kan förväntas flytta in i lokalen.  

Fördjupad ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen fört samtal  

med ett företag som erbjudit att bygga om byggnaden ”Arcoshuset” så att den  

anpassas till ett boende för ensamkommande flyktingbarn och hyra ut byggnaden  

till Gagnefs kommun.  

 

En ekonomisk kalkyl har gjorts av socialförvaltningen med utgångspunkt från  

den offererade hyran med bedömning att det finns förutsättning och därmed  

vilja att hyra byggnaden.  

 

Tekniska förvaltningen har tagit del av hyresofferten och gör bedömningen att 

Gagnefs kommun kan teckna ett treårigt avtal. Hyreskostnaden för ett treårigt 

avtal på 5,94 miljoner kommer att belasta socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Tn 151126 § 67 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden/för kännedom 

Kommunstyrelsen/för kännedom  
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Sn § 74 

 

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

1.  Sekretess 
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Sn § 75 

 

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

1.  Sekretess 

 


