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Socialnämnden 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, Gagnefsrummet kl. 09.00-11.30 

  
 

Beslutande 

Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande   

 Lars Ljungman (KOSA)  

 Jonas Wittink (MP)  

 Birgitta Floresjö (C)   

 Barbro Wallin (M)  

   
 

Tjänstgörande ersättare  Ulla Envall (KOSA) tjänstgörande för Ingels Maria Stigsdotter (S) 

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

 

Övriga närvarande 

Ledamot Marie Karlsson, del av § 115   
 

Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef  

 Jenz Ek, ekonomiavdelningen 

 Karin Halvarsson, ekonomiavdelningen  
 
 

  

 

Justering 

Justerare Birgitta Floresjö (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-12-19 
 

Justerade paragrafer §§ 115-118 
 

 

 

 

 

 

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 2016-12-19 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-12-19 Datum då anslaget tas ned 2017-01-10 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Margareta Marjeta 
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 Dnr SN/2016:44/04 

Sn § 115 

 

Detaljbudget 2017 socialnämnden 
 

Socialnämndens beslut  

1. Avvakta beslut om detaljbudget 2017 till extra sammanträde för  

socialnämnden den 23 januari 2017, kl 14.00.  

Sammanfattning 
Ramen för 2017 ökar med 3,7 miljoner kronor jämfört med 2016.  

LSS-verksamhetens nettoökning uppgår till 1,4 miljoner kronor för att 

stärka upp Kajen och drift av Åsen samt en effektivering av personlig 

assistans.  

 

På IFO ökas budgeten med 1,1 miljon kronor för att stärka upp receptionen 

med en tjänst och en biståndshandläggartjänst för att klara de nya kraven i 

socialtjänstförordningen. Inom äldreomsorgen har bland annat förstärkning 

gjorts inom Solgården som budgeterats för hela året jämfört mot 2016 då 

verksamheten endast finansierades under det sista kvartalet. 

 

Motivering till beslut 

Oklarhet uppmärksammas i budgeterad kostnad för personlig assistans som 

behöver utredas ytterligare och som kan ge eventuella revideringar av 

detaljbudget varvid nämnden är överens om att skjuta upp beslutet om 

detaljbudget för 2017 till ett extra sammanträde den 23 januari 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-12-16, en sida 

Detaljbudget Socialnämnden 2017, 2016-12-16, tre sidor 

 

Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 

------------------------------ 
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 Dnr SN/2016:155/70 

Sn § 116 

 

Stödboende för barn och unga 16-20 år inom verksamheten 
integration 
 

Socialnämndens beslut 

1.  Nuvarande HVB-hemmet Stinsen, Mockfjärdshuset, tränings- 

lägenheterna i bottenvåningen på Monteliusgården, samt kommunens 

utslusslägenheter benämns fr.o.m. 2017-01-01 som stödboenden.  

Samtliga dessa samlas under en enhet med Stinsen som bas.  

2.  Besvara fråga från IVO, 2016-11-23 (Dnr 8.4.2-39552/2016-4),  

enligt beslutsförslag ovan. 

 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2016 trädde en ny placeringsform i kraft med benämningen 

stödboende för barn och unga 16-20 år. Bakgrund beskrivs i regeringens 

proposition 2015/16:43 ”Stödboende – en ny placeringsform för barn och 

unga”.  

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har med anledning av den nya 

definitionen av placeringsform ställt fråga till Gagnefs kommun om det 

överensstämmer med IVO:s uppfattning att tränings- och utsluss-

lägenheterna motsvarar det som nu benämns som ett stödboende. Om så är 

vill man också ha en beskrivning av vilken planering som finns av åtgärder 

utifrån denna bedömning.  

 

Gagnefs kommun har i nuläget två HVB-hem (Monteliusgården och 

Stinsen). Utöver dessa finns, för de pojkar som kommit lite längre i sin 

integrationsprocess, Mockfjärdshuset, 4 träningslägenheter i anslutning till 

Monteliusgården, samt ett antal utslusslägenheter. 

 

På grund av minskat inflöde av asylsökande ensamkommande barm, 

kommer kommunen inte att ha behov av mer än ett HVB-hem. De minskade 

statliga ersättningarna gör dessutom att det inte kommer att finnas ekonomi 

att ha två HVB-hem i drift. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2016-12-13, två sidor 

Begäran om svar, Inspektionen för vård och omsorg, 2016-11-23, två sidor 

Forts. 
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Sn § 116 Forts. 

 

Protokollsutdrag 

Inspektionen för vård och omsorg + tjänsteutlåtande 

Verksamhetschef Integration 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen (rapport) 

----------------------------------- 

Förvaltningen + tjänsteutlåtande 
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 SN/Dnr 2016:138/75 

Sn § 117 

 

Yttrande till IVO 
 

Socialnämndens beslut 

1. Anta yttrande till IVO angående begäran om överflyttning av ärende  

till Gagnefs kommun. IVO:s dnr 8.7.4-40170/2016-6. 

 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg ska pröva en ansökan enligt 2 § kap 11 § 

socialtjänstlagen (SoL) med anledning av att Orsa kommun har ansökt om 

överflyttning av ett ärende och fått avslag från Gagnefs kommun. Ärendet 

avser en ungdom som är familjehemsplacerad av Orsa kommun i Gagnef 

sedan september 2015.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2016-12-13, en sida 

Yttrande, Socialförvaltningen, 2016-12-14, en sida 

Underrättelse, IVO, 2016-12-07, en sida 

Ansökan och komplettering från Orsa kommun, nio sidor 

Beslut, socialförvaltningen, 2016-09-21, två sidor 

 

Protokollsutdrag 

Inspektionen för vård och omsorg, Solveig Segerholm + yttrande 
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Sn § 118 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i dagens 

protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen för socialnämnden antogs med senaste revidering  

Sn 161121 § 103. Delegationsbeslut ska fortlöpande redovisas till 

socialnämnden.  

 

Individ- och familjeomsorgsutskottet (Ifou) 

Protokoll, Ifou 161212: §§ 133-139 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 21 november 2016-18 november 2016,  

kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv) 

• Delegationsbeslut (ÄO) 21 november 2016-18 november 2016 

• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 

21 november 2016-18 november 2016 

 

 


