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 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-05-22 1 (14) 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.00 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Ann-Gret Olsson (S) ordförande  

Daniel Bergman (S) §§ 42-44 och 48  

Patrik Andersson (KOSA)  

Jonas Wittink (MP)   

Birgitta Floresjö (C)   

Barbro Wallin (M)     
 

Tjänstgörande ersättare 

Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Marie Karlsson (L) §§ 42-44 och 48 

och för Daniel Bergman (S) §§ 45-47, 49-50 
 

Tjänstemän 

Anna Eklund, Verksamhetschef Vård och omsorg 

Torben Stenberg, Verksamhetschef Integration 

Pia Sellström §§ 42 och 48  

Sofie Pettersson, enhetschef barn- och familjeenheten § 42 

Jenz Ek, ekonom §§ 42-44 och 48 

Karin Halvarsson § 44 

Erica Eriksson § 44 
 

 
Justering 

Justerare 

Birgitta Floresjö (C) 

 
Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-05-22, kl. 08.30 §§ 42-50 

 
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 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden  2017-05-22 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 42-50 2017-05-24 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-06-15 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Margareta Marjeta 
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 Dnr SN/2017:21/00 

SN § 42 

 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Verksamhetsrapport Socialförvaltningen 2017-05-22 till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Skriftlig rapport från socialförvaltningens verksamheter har sammanställts 

och delgetts socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde.  

 

Sofie Pettersson, tillförordnad enhetschef barn- och familjeenheten, 

informerar om handläggningsrutiner för anmälningar rörande barn och unga. 

En jämförelse av anmälningsstatistik för åren 2013-2016 samt januari-april 

2017 finns med i verksamhetsrapporten. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, Socialförvaltningen, 170522, åtta sidor 
__________ 
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SN § 43 

 

Socialnämndens ärendebalanslista 
 

Socialnämndens beslut 

1. Avsluta uppräknat uppdrag och därmed avföra det från socialnämndens 

ärendebalanslista.  
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har gått igenom socialnämndens ärendebalanslista. Nedan 

uppräknat uppdrag kan avföras från listan:  

 
Datum / § / dnr. Ärenderubrik 

Kf 170504 § 45 

Ks 170404 § 36  

Sn 170213 § 7 

 

SN/2017:2/70 

(KS/2017:37/70) 

Avgift vid sent avbokade besök inom hemtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Införa avgift om 150 kronor om brukaren inte    

    har avbokat en insats inom 24 timmar i  

    hemtjänsten och hemsjukvården. 

2. Avgiften ska inte gälla vid akut sjukhusvård, akut   

    korttidsvård eller annan akut händelse. 

3. Avgiften ska inte gälla om brukaren har nedsatt   

    kognitiv förmåga eller då misstanke finns att den   

    kognitiva förmågan sviktar. 

4. Avgiften ska inte ingå i maxtaxan. 

5. Avgiften träder i kraft från och med 1 juni 2017.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 170518, en sida 

Ärendebalanslista för socialnämnden, 170522, en sida 

 

 
__________ 
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 Dnr SN/2016:148/04 

SN § 44 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Socialnämnden 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Socialnämnden till 

handlingarna.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder för en budget i balans.  

3. Begära medel hos kommunstyrelsen om totalt 2,25 mnkr. för tillkomna 

kostnader inom stöd och omsorgsverksamheten avseende ”LSS-ärende 

1” och ”LSS-ärende 2” samt volymökning av insatsen ”kontaktperson”. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens budgetuppföljningsprognos för april är 9 mnkr sämre än 

budget, vilket är en förbättring mot föregående prognos med 400 tkr. De 

största avvikelserna mot budget finns hos Särskilt boende och 

Administration IFO där fortsatt behov av konsulter påverkar prognosen 

negativt. Heden, en obudgeterad verksamhet på LSS försämrar prognosen 

med 2,8 milj. 

 

I Verksamhetsrapport Socialförvaltningen 2017-05-22 (dnr 2017:2/00) 

redovisas verksamheter och tjänster som inte är budgeterade. Av dessa är 

det ”LSS-ärende 1” och ”LSS-ärende 2” som är oförutsedda ärenden som 

inkommit 2017 samt insats ”kontaktperson” vars budget är lagd enligt utfall 

2016 och behovet har sedan ökat markant.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 170519, en sida 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Socialnämnden, 170519, tre sidor 

Verksamhetsrapport Socialförvaltningen, 170522, sidan 2,3 av 8 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 
__________ 
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SN § 45 

 

Samordnare inom särskilda boenden – Information  
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga informationen till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Anna Eklund informerar om ett nytt arbetssätt som ska 

implementeras i verksamheten på särskilda boenden. Arbetssättet grundar 

sig på den enskildes förmåga, behov och egna önskemål.  

 

Arbetssättet liknar hemtjänstens vad gäller planeringen av arbete och 

resursfördelning. En förutsättning är att den enskildes har ett biståndsbeslut 

där insatserna läggs in i planeringssystemet. 

 

För att implementera arbetssättet och lägga arbetsplaneringen behövs en 

samordnare på varje boende. Funktionen är en kombinerad tjänst som 

samordnare och undersköterska fördelat på 50/50. Den nya rollen 

finansieras inom befintlig budget och tillsättning sker med befintlig personal 

i verksamheten som har fått anmäla intresse för den nya funktionen.  

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef, vård och omsorg 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-05-22 7 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 SN/2017:85/73 

SN § 46 

 

Avlösning i hemmet/anhörigstöd – utredning av insatser 
 

Socialnämndens beslut 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att se över insatserna avlösning i hemmet och 

anhörigstöd och verkställigheten av dessa.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett av kommunens övergripande mål är att bedriva verksamhet med god 

ekonomisk hushållning. Socialnämnden har under det antagit följande mål: 

Vi skapar förutsättningar för en mer effektiv och smartare verksamhet 

genom ständiga förbättringar.  

 

I budgetarbetet inför 2018 har det uppmärksammats att insatserna avlösning 

i hemmet och anhörigstöd bedrivs som en egen, mycket liten verksamhet 

med träffpunkt för personal och några anhöriggrupper i lokalen som kallas 

Villan i Djurås.  

 

Socialnämnden vill se en utredning som redovisar omfattningen av insatser, 

genomförande och hur lokalen nyttjas samt förslag på hur verksamheten 

skulle kunna bedrivas genom att ingå i en större enhet i äldreomsorgen med 

fortsatt kvalitet och bibehållet syfte.  

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef, vård och omsorg 
__________ 
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 Dnr SN/2017:84/02 

SN § 47 

 

Medarbetarenkät 2017 Gagnefs kommun – Redovisning 
Socialförvaltningen  
 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av medarbetarenkät 2017 Gagnefs kommun; 

socialförvaltningens verksamheter och enheter, läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

En medarbetarenkät har gått ut i mars 2017 till personal med tillsvidare-

anställning i Gagnefs kommun. Motsvarande enkät gick ut senast 2015. 

Svarsfrekvensen för kommunen är 79%. En sammanställning av svars-

resultaten för socialförvaltningens verksamheter och enheter redovisas för 

socialnämnden. Resultat visas även av medelresultat för Gagnefs kommun 

jämfört med andra kommuner samt en intern jämförelse mellan kommunens 

förvaltningar.  

 

Resultaten kommer att delges och hanteras inom varje enhet på respektive 

arbetsplatsträff. En övergripande analys som innefattar medarbetarenkäten 

kopplat till organisationsförändringen av chefsorganisationen genomförd i 

oktober 2016 kommer att presenteras för nämnden under hösten 2017.  

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, Personalenkäten 2017, 170516, 39 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
__________ 
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 Dnr SN/2017:78/10 

SN § 48 

 

Överenskommelse om samverkan mellan socialtjänsten, 
öppenvårdspsykiatrin och primärvården i Gagnefs kommun 
 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna överenskommelse om samverkan mellan socialtjänsten, 

öppenvårdspsykiatrin och primärvården i Gagnefs kommun gällande 

riskbruk, missbruk och beroendevård, LOVIS. 

2. Anta Lokala riktlinjer för riskbruk, missbruk och beroendevård för 

personer boende i Gagnefs kommun och LOVIS, Lokalt vårdprogram i 

samverkan.  
 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten i Gagnef bedriver sedan 2008 en nära samverkan med öppen-

vårdspsykiatrin och primärvården vid vårdcentralen i Gagnef avseende 

personer med riskbruk, missbruk och beroende. En lokal överenskommelse 

om samverkan upprättades i december 2008 och ersätts av den nu föreslagna 

lokala överenskommelsen. Ett lokalt vårdprogram i samverkan upprättades i 

samband med starten och har under åren reviderats vid flera tillfällen. Det 

nu framtagna vårdprogrammet utgår från Socialstyrelsens "Nationella 

riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende" - stöd för styrning 

och ledning, som publicerades 2015. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 170510, en sida 

Samverkansavtal, Socialtjänsten, Primärvården och Öppenvårdspsykiatrin i 

Gagnefs kommun, 2017, tre sidor 

Lokala riktlinjer med bilaga 1-3, Version 3, rev. november 2016, 13 sidor 

Bilaga 1, Risknivåer alkohol, två sidor 

Bilaga 2, Beroendeutveckling i olika steg, fyra sidor 

Bilaga 3, Blankett, Beställning provtagning, en sida 
 

Tidigare beslut med koppling till ärendet 

SN 160523 § 61 (Dnr 2016:35/70) Länsövergripande överenskommelse om 

samverkan inom missbruks- och beroendevården 
 

Protokollsutdrag 

Verksamhetschef, Gagnefs vårdcentral 

enhetschef, Öppenvårdspsykiatrin, Gagnefs vårdcentral 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef, Stöd och omsorg 
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SN § 49 

 

Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Sammanfattning 

1. Budgetdirektiv 2018  

Ärendebeskrivning 

Varje förvaltning/nämnd kommer 2017‐05‐30 att få träffa budget-

beredningen för en dialog omkring nämndens budget. Till dialogen kallas 

nämndsordförande, förvaltningschef och verksamhetsekonom. Dialogen ska 

utgå från följande förutsättningar: 

•   Förvaltningen kommer att kompenseras för kostnadshöjningar på grund 

av löne‐ och prisutveckling. 

•   Utöver detta kommer budgetberedningen inte fördela medel till 

förvaltningarna. 

•   Till dialogen 2017‐05‐30 ska förvaltningen ta fram ett förslag till 

-   Vilka volymökningar och satsningar man vill föreslå att inkludera i 

budget 2018 

-   Förslag på kostnadsminskningar eller effektiviseringen som 

förvaltningen kan tänka sig att genomföra för att finansiera dessa 

-   Förvaltningen bör kunna beskriva konsekvenserna för verksamheten 

av förslagen. 
 

Underlag 

Budgetdirektiv 2018, 170425, fyra sidor 

 

Dnr: SN/2017:59/79 

2. Fortsatt avveckling av asylboenden – information Migrationsverket 

Ärendebeskrivning 
I takt med att färre asylsökande behöver ett boende och fler flyttar ut från ett, 

planerar Migrationsverket just nu för att avveckla fler tillfälliga asylboenden. 

Myndigheten ser ett behov av att avveckla ytterligare 78 tillfälliga asylboenden 

under perioden 20 maj till och med 20 september.  

 

Forts. 
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SN § 49 forts. 

 

Underlag 

Information, Migrationsverket, 170503, sju sidor  

Migrationsverkets dnr: 3.1.2.6-2017-51833 
 

3. Motion om att inrätta ett stipendium  

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Floresjö (C) att 

Gagnefs kommun instiftar ett stipendium och att socialnämnden får i 

uppdrag att utarbeta riktlinjerna.  

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf § 29 170504 

Dnr: SN/2017:77/04 

 

4. Bostadsplanering 2017-2025, Gagnefs kommun 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp 

av tjänstemän i kommunen med representanter från socialförvaltningen, 

tekniska förvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige har antagit bostadsplaneringen.  

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 170504 § 41 (KS/2015:389/10) 

5. Utvändig målning, gruppboendet Näsen, Mjälgen 22:79 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden beslöt 2917-02-09 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna att tekniska nämnden använder 0,5 mnkr  

av tilldelade investeringsmedel för nybyggnad av gruppbostad Åsen till 

målning av fasad på äldre befintligt gruppboende belägen på samma 

fastighet. Kommunfullmäktige har fattat beslut att avslå begäran.  

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 170504 § 43 (KS/2015:45/29) 

 

Forts. 
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Sn § 49 Forts. 

6. Ombudgetering av investeringsmedel 
 

Ärendebeskrivning 

Under 2016 har inventarier och inredning köpts in till tre uppstarter av 

Verksamheter; Solgården, Stinsen och Åsen. Dessa tre förklarar budget- 

Överskridandet på 1,36 mnkr. Socialnämnden har 2,1 mnkr i budget för dessa 

under 2017 men då investeringarna behövdes göras under 2016 förväntas 

socialnämnden visa ett överskott för investeringar på 1,36 mnkr under 2017. 

Övriga investeringsprojekt som inte gjorts under 2016 men kommer att 

behöva göras under 2017 uppgår till 253 tkr. Kommunfullmäktige har 

beviljat socialnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 

2017 om 253 tkr.  

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 170504 § 44  

  

Dnr: SN/2015:8/04 

 

7.    Barn och ungas psykiska hälsa, projektpresentation, Landstinget  

       Dalarna 

Ärendebeskrivning 

Ulla Allard, projektledare barn och ungas hälsa har varit på sammanträde för 

Saga/Bus och informerat om projektet ”Psykisk hälsa barn och unga”. 

Presentationsmaterialet har gått ut till socialnämnden som en rapport.  

Underlag 

Ökad förskrivning antidepressiva till unga i Sverige, Landstinget 

Dalarna, elva sidor 

Dnr: SN/2017:79/10 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-05-22 13 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

SN § 50 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till individ- och 

familjeomsorgsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt antagen 

delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområden. 

Delegationsbeslut ska fortlöpande redovisas till socialnämnden.  

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa 

delegationsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla 

lämnad delegering. 

 

Delegationsbeslut 

54-2017-5, Ifou § 36; Yttrande till Kammarrätten i Sundsvall; Mål nr 897-17 

55-2017-5, Ifou § 37; Yttrande gällande överklagat beslut; Fortsatt placering 

på stödboendet Stinsen 

56-2017-5, Ifou § 38; Prövning om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra 

57-2017-5, Ifou § 39; Bistånd i form av fortsatt vård/placering efter 18 års ålder 

58-2017-5, Ifou § 40; Bistånd i form av fortsatt vård/placering efter 18 års ålder 

59-2017-5, Ifou § 41; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs 

60-2017-5, Ifou § 42; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs 

61-2017-5, Ifou § 43; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs 

62-2017-5, Ifou § 44; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs 

63-2017-5, Ifou § 45; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs 

64-2017-5, Ifou § 46; Ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt 

barn för adoption 

65-2017-5, Ifou § 48; Ansökan om boende i bostad med särskild service för 

barn och ungdom 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 24 april – 21 maj 2017 

kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv) 

• Delegationsbeslut (ÄO) 24 april – 21 maj 2017 

• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS-/psykiatriverksamheten) 

   24 april – 21 maj 2017 

Forts. 
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Sn § 50 Forts. 

 

Beslutsunderlag 

Lista, Redovisning av delegationsbeslut Socialnämnden,  

54-2017-5 – 65-2017-5, 170522, tre sidor 

Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 170522, en sida 

 


