Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-09-18

1 (28)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.30
Beslutande
Ledamöter

Ann-Gret Olsson (S) ordförande
Daniel Bergman (S)
Patrik Andersson (KOSA)
Jonas Wittink (MP), §§ 53-64, 66-70
Birgitta Floresjö (C)
Barbro Wallin (M)
Marie Karlsson (L), §§ 53-64, 66-70
Tjänstgörande ersättare

Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Marie Karlsson (L) § 65
Anders Eriksson, (MP) tjänstgörande för Jonas Wittink § 65
Övriga närvarande
Ersättare

Margreth Göransdotter (S)
Anders Eriksson, (MP)
Lars Ljungman (KOSA), del av § 56, §§ 57-58, 64
Tjänstemän

Malin Lindén Ohlsson, Förvaltningschef
Yvonne Jacobsson Arons, Verksamhetschef Stöd och omsorg, §§ 54-56, 59-60
Torben Stenberg, Verksamhetschef Integration, §§ 54-56, 59-61
Anna Eklund, Verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 54-56, 59-60, 65-66
Berth Erkers, handläggare av bostadsanpassning, § 65
Övriga

Lotta Berg, enhetschef Personliga ombud, Södra Dalarna, § 58
Sofia Svensson, socialsekreterare

Justering
Justerare

Birgitta Floresjö (C)
Plats och tid

Justerade paragrafer

Kommunkontoret Djurås 2017-09-25, kl. 14.30

§§ 53-70

Justerare

Sida

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-09-18

Underskrifter
Sekreterare

________________________________
Margareta Marjeta
Ordförande

________________________________
Ann-Gret Olsson (S)
Justerare

________________________________
Birgitta Floresjö (C)
Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-09-18

Justerade paragrafer

Datum för anslags uppsättande

§§ 53-70

2017-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret Djurås

2017-10-17

Underskrift

________________________________
Margareta Marjeta

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-09-18

SN § 53
Godkännande av närvaro
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna närvaro av Sofia Svensson, socialsekreterare, vid dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning
I introduktionsprogrammet för nyanställda socialsekreterare inom Stöd och
omsorg i Gagnefs kommun ingår att delta på ett sammanträde för
socialnämnden. Sofia Svensson började sin tjänst som socialsekreterare i
augusti inom barn- och familjeenheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-09-18
Dnr SN/2016:44/04, SN/2017:59/04

SN § 54
Begäran om utökad budget för socialnämnden 2017 och 2018
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Socialnämndens budget för 2017 utökas med 2,4 miljoner kronor.
2. Socialnämndens budget för 2018 utökas med 1,5 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning
Myndighetsenheten har under 2017 haft ett ökat antal ärenden gällande
insatser med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Beviljade insatser har verkställts under 2017 och den totala
omfattningen ligger utanför verksamhetens budget. Prognosen visar därmed
ett underskott.
Besluten avser fyra ärenden med insats i form av personlig assistans enligt
LSS § 9:2 med totalt 235 timmar och 53 min per vecka samt 72 timmar och
13 min för beredskap per vecka. (En timmes beredskap motsvarar en
sjundedels assistanstimme). Samt ett ärende med insatsen korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år enligt LSS § 9:7 med 40 timmar per vecka.
Motivering till beslut
Behov av insatser föreligger enligt utredningar personlig assistans enligt
LSS § 9:2 samt utredning korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt
LSS § 9:7.
Finansiering
Verkställighet av beviljade insatser beräknas till 3,5 miljoner kronor på helår
varvid behov föreligger att socialnämndens budget för 2017 utökas med 2,4
miljoner kronor motsvarande kostnaden för årets verkställda timmar.
Budgetram för 2018 behöver utökas med ytterligare 1,5 miljoner kronor.
2 miljoner kr finns redan avsatt för ändamålet i sammanställningen av
prioriterade kostnader i socialförvaltningens budget 2018.
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Kommunstyrelsen
__________

Förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-09-18
Dnr SN/2016:44/04

SN § 55
Fortsatt utökning av platser på Rödklövern 171001–171231
Socialnämndens beslut
1.

Hålla det utökade platsantalet till och med 2017-12-31.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden lämnade förslag på beslut till budgetberedningen 2016 om
neddragning av korttidsplatser på Rödklövern från 16 platser till 10 platser
2017. Syftet var att få en budget i balans 2017. Behovet av korttidsplatser
var under mars månad 2017 så pass stort att ordförande i socialnämnden tog
ett muntligt beslut om att öppna de stängda platserna.
170424 lämnade socialnämnden förslag till kommunstyrelsen om utökning
av budget med 1,2 miljoner kronor för att finansiera utökning av
korttidsplatser. Kommunstyrelsen lämnade avslag till förslaget. Socialnämnden beslutade också att hålla det utökade platsantalet till 170930.
Fördjupad redogörelse
Från och med mars till och med september 2017 har behovet av korttidsplatser varit lika omfattande. Korttidsplatserna på Solgården har gjorts om
till permanent boende på grund av efterfrågan. På Törnholn finns en
korttidsplats, på Rödklövern finns 16 platser och två externa platser köps i
Skönvik. Sammanlagt finns det 22 personer som har behov av
korttidsplatser i Gagnefs kommun.
I väntan på särskilt boende
Växelvård
För rehabilitering och återgång till
hemmet
Korttidsvård

10 personer
8 personer (4 platser)
4 personer
22 personer

En arbetsgrupp har startat för att se över om det är möjligt att göra om
Rödklövern till permanent boende för personer med somatiska sjukdomar
och fördela korttidsplatser och växelvårdsplatser på samtliga boenden.
Arbetsgruppen kommer att lämna förslag till socialnämnden under oktober
månad. En omvandling av korttidsplatser till boendeplatser skulle innebära
en lägre bemanning än vad som krävs i dag. Underskottet i budget kommer,
om behovet kvarstår, att bestå under hela 2017.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-09-18

SN § 55 Forts.
Tidigare beslut i ärendet
Sn 160516 § 54
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen, rapport (KS/2017:109/04)
Förvaltningschef
Verksamhetschef, Vård och omsorg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-09-18
Dnr SN/2017:21/00

SN § 56
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Socialnämndens beslut
1.

Lägga Verksamhetsrapport Socialförvaltningen 2017-09-18 till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skriftlig rapport från socialchef och verksamhetscheferna för Stöd och
omsorg, Vård och omsorg och Integration.
Rapporten redovisar även fortlöpande ärendestatistik per månad från vuxenoch barn- och familjeenheten samt avvikelserapportering, klagomål och Lex
Sarah-anmälningar inom samtliga verksamheter.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, Socialförvaltningen, 170918, elva sidor

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-09-18

SN § 57
Socialnämndens ärendebalanslista
Förslag till beslut
Socialnämndens beslut
1.

Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.

Sammanfattning
Inga ärenden föreslås avföras från listan. Några nya ärenden
har tillförts.
Beslutsunderlag
Ärendebalanslista för socialnämnden, 170918, en sida

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-09-18

SN § 58
Personliga ombud för personer med psykisk
funktionsnedsättning – information
Socialnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lotta Berg, enhetschef för Personliga ombud för personer med psykisk
funktionsnedsättning i södra Dalarna, har bjudits in för att informera om
verksamheten. Ett personligt ombud ska verka för att ge stöd till personer
mellan 18-65 år med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att stärka den enskildes delaktighet i samhället och
bidra till ett självständigare liv.
Johanna Reichel, enhetschef socialpsykiatri & Arbete/sysselsättning, är
Gagnef kommuns lokala personliga ombud. Verksamheten finansieras med
statliga och kommunala medel.
Information och kontaktuppgifter finns på Borlänge kommuns hemsida och
den kan nås via länk från Gagnefs kommuns hemsida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

9

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-18
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Dnr SN/2017/53/02

SN § 59
Tillsyn av arbetsmiljön för enhetschefer inom LSSverksamheten – Redogörelse av åtgärder till Arbetsmiljöverket
Socialnämndens beslut
1.

Redovisningen antas och skickas till Arbetsmiljöverket.
(Arbetsmiljöverkets beteckning 2017/015092)

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion av arbetsmiljön för första
linjens chefer (enhetschefer) inom LSS i Gagnefs kommun den 10 april
2017. Resultat av inspektionen lämnades muntligen i samband med besök
den 24 maj och därefter skriftligen i ett inspektionsmeddelande daterat
2017-06-01. Av inspektionsmeddelandet framgår att nämndens svar med
redogörelse av vidtagna åtgärder skulle vara Arbetsmiljöverket tillhanda
senast den 21 augusti 2017. Nämnden har därefter fått anstånd med att
lämna svar till den 26 september 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 170906, en sida
Svar till Arbetsmiljöverket, Socialförvaltningen, 170906, två sidor
Bilaga 1, Arbetsmiljökartläggning i Socialförvaltningen 2016, 161008, 28 sidor
Bilaga 2, Krisplan Socialförvaltningen, 160504, åtta sidor
Arbetsmiljöverket, Inspektionsmeddelande, 170601, fem sidor
Protokollsutdrag
Arbetsmiljöverket
Verksamhetschef, Stöd och omsorg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-18
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Dnr SN/2017:128/00

SN § 60
Villkorlig frigivning; förstärkta åtgärder mot återfall i brott
(SOU 2017:61) - Remiss
Socialnämndens beslut
1.

Socialnämnden avstår från att lämna synpunkter på utredningen
”Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott” (SOU
2017:61).

Sammanfattning
Gagnefs Kommun har tillsammans med 82 andra remissinstanser (varav 28
kommuner) getts möjlighet att lämna synpunkter på Justiedepartementets
utredning gällande villkorlig frigivning. Utredningen har haft i uppdrag att:
• analysera och ta ställning till om risk för återfall i allvarlig brottslighet
ska beaktas särskilt som skäl mot villkorlig frigivning,
• oavsett ställningstagande i sak föreslå hur en ordning där sådan risk
beaktas särskilt bör vara utformad,
• överväga om förutsättningarna för och innehållet i de särskilda
föreskrifter som kan meddelas under prövotiden efter villkorlig frigivning
bör ändras, och
• lämna fullständiga författningsförslag.
Handläggarens bedömning
Att avstå från att lämna några synpunkter på utredningen då föreslagna
åtgärder endast marginellt berör socialtjänstens verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 170904, en sida
Remiss, Justitiedepartementet, 170724, 322 sidor
Protokollsutdrag
Justitiedepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Justitiedepartementet

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-18
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Dnr SN/2017:139/70

SN § 61
Klargörande angående anhörigbosättning
Socialnämndens beslut
1.

Gagnefs kommun ansvarar ej för bostad till nyanlända som kommer till
kommunen som anhörig. Med hänvisning till försörjningskravet enligt
utlänningslagen ankommer det på den i Gagnef boende att ha ordnat
lämplig bostad till dem som kommer till kommunen som
anhöriginvandrare.

2.

Integrationsenheten ges i uppdrag att förmedla informationen till
berörda.

Ärendebeskrivning
5 kap 3 b § utlänningslagen:
” Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 eller 3 a §
får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till
kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig
och utlänningen.”
Bostadsbristen i dagsläget gör det omöjligt för kommunen att kunna ansvara
för bostadsförsörjning till såväl anvisningar enligt bosättningslagen och
deras anhöriga. Med hänvisning till försörjningskravet i 5 kap 3 b §
utlänningslagen behövs ett samlat klargörande gällande detta, för vidare
information till samtliga nyanlända i kommunen.
Fördjupad redogörelse av ärendet
Enligt bosättningslagen (2016:38) är landets kommuner skyldiga att ta emot
nyanlända som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. 2016 utgjorde
flertalet av de anvisade ensamhushåll. Några av dessa har sina familjer kvar
i hemlandet eller på förläggning i annat land och önskar självklart att på sikt
kunna återförenas med dem. Under såväl 2016 som 2017 har det vid något
tillfälle hänt att någon av våra ensamstående nyanlända lyckats få hit sina
anhöriga. När så har skett, har processen varit långt gången innan den
kommit till kommunens kännedom. De bostäder kommunen erbjuder
ensamhushållen på anvisning utgörs i regel av mindre bostäder, typ 1 rum
och kök. När anhöriginvandring sedan sker, upplevs bostaden som
för liten varvid önskan om att kommunen ska skaffa större bostad ofta ställs.
Ett förtydligande att det ligger på den boendes eget ansvar att ordna
ändamålsenlig bostad till sina anhöriga behöver därför göras.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-18
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SN § 61 Forts.
Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Floresjö (C) och Barbro Wallin (M): Bifall till liggande förslag.
Patrik Andersson (KOSA): Ändringsförslag;
Med stöd av 5 kap 3 b § i utlänningslagen ges Integrationsenheten i uppdrag
att informera berörda personer om att Gagnefs kommun ej ansvarar för
bostad till nyanlända som kommer via anhöriginvandring.
Beslutsgång
Ordförande ställer liggande förslag mot Patrik Anderssons (KOSA) förslag
och finnar att socialnämndens beslutar enligt liggande förslag.
Lagrum
5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716)
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Verksamhetschef Integration

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-18
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Dnr SN/2017:134/00

SN § 62
Utveckling av Hälso-och sjukvårdsorganisationen inom Gagnefs
kommun
Socialnämndens beslut
1.

Anta ny organisation för hälso-och sjukvården i Gagnefs kommun.
Vilket innebär att hälso- och sjukvården blir ett eget verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdens verksamhet är idag organiserad i vård- och
omsorgsverksamheten (äldreomsorg) under enhetschef för sjuksköterskeorganisationen, rehab och nattpatrullen. Dock sträcker sig ansvaret för
hälso- och sjukvården över hela socialförvaltningens område. Förutom
enhetschefen och dess medarbetare innefattas hälso- och sjukvården av
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (Medicinskt ansvarig för
rehabilitering) och demenssjuksköterska. Under de senaste åren har
rekrytering av personal inom området blivit allt svårare och ställer högre
krav på oss som arbetsgivare att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats med
möjlighet till personlig utveckling för den anställde. De yrkeskategorier som
är representerade inom hälso- och sjukvårdsorganisationen är alla bristyrken
i Sverige.
Inom hälso- och sjukvårdsområdet sker utvecklingen i relativ snabb takt
vilken ställer höga krav på kommunerna att agera gällande kvalitetsutveckling, metodutveckling och utveckling av nya förbättrade arbetssätt.
Kraven ökar på att klara mer komplicerad och avancerad sjukvård i hemmet,
vilket i sin tur ställer stora krav på kompetens och utveckling för alla
personalkategorier som arbetar där. Gagnefs kommun ska, enligt hälso- och
sjukvårdslagen, erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden
kommunen ansvarar för, till de som vistas i kommunen. För att möta
ovanstående behov och krav behöver Gagnefs kommun förnya och göra
organisation och verksamhet mer attraktiv för de som arbetar i den, samt
säkerställa att de krav lagstiftning, styrdokument och kompetens ställer
efterlevs och följs upp. Socialförvaltningen behöver även en tydlig
grundstruktur för att kunna anamma det utvecklingsarbete som krävs inom
området, både nationellt och regionalt.
Genom att göra om den kommunala hälso- och sjukvården till ett eget
verksamhetsområde, finns större möjligheter till att skapa en mer anpassad
organisation för en modern hälso- och sjukvårdsorganisation.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-18
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Sn § 62 Forts.
Detta möjliggör även för hälso- och sjukvårdsområdet att få ett större
utrymme på övergripande nivå och gör att hela organisationen kan fatta
bättre beslut utifrån en bredare kompetens.
Beslutsunderlag
Utredning, Utveckling av Hälso- och sjukvårdsorganisationen inom Gagnefs
kommun, Socialförvaltningen, 170818, sju sidor
Lagrum
Hälso-och sjukvårdslagen (HSL)
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Verksamhetschef Vård och omsorg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-18

16

SN § 63
Planering av lokalbehov
Socialnämndens beslut
1.

Nämnden ställer sig bakom att gå vidare i processen av Planering av
lokalbehov.

Ärendebeskrivning
Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef, informera muntligt och beskriver
den övergripande lokalsituationen samt lokalbehov över hela
socialförvaltningen.
Protokollsutdrag
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-18

17

Dnr SN/2015:1/00

SN § 64
Socialnämndens delegationsordning – Förslag till revidering
Socialnämndens beslut
1.

Anta delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområde
med föreslagen revidering.

Ärendebeskrivning
Förslag på revideringar har presenterats avseende
följande ärendeslag i delegationsordningen:
1. Individ- och familjeomsorgen; Beslut enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
-Nr 1.57, 1.58, 1.59
6. Kontaktpersoner och kontaktfamilj;
- Nr 6.3
12. Allmänt; Övrigt
- Nr 12.16, 12,17
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, förslag på revidering av Socialnämndens i delegationsordning, 170424, sidorna 16, 17, 26, 33
Tidigare beslut i ärendet
Sn 150401 § 1
Sn 160912 § 79
Sn 161121 § 109
Sn 170213 § 16
Sn 170424 § 28
Protokollsutdrag
Socialförvaltningen + handling
Kommunikationsavdelningen/intranet C.S + handling
Kommunsekreterare + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-18
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Dnr SN/2017:129/73

SN § 65
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Socialnämndens beslut
1.

Avslag av alla sökta åtgärder. Beslutet fattas med stöd av 9 § lag om
bostadsanpassningsbidrag.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Jonas Wittink (KOSA) och Marie Karlsson (L) i
beslutet.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Handläggaren
föredrar ärendet.
Motivering
Vid byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande
åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver
anpassning. Sådana särskilda skäl saknas till val av denna bostad. Liknade
ärenden har prövats i Kammarrätten enligt domar 2017-295 och 2016-3126.
Lagrum
9 § (2000:527) Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Referens 490515-73, Byggavdelningen, Leksands kommun,
170828, två sidor
Infosoc Rättsdata AB, Kammarrätt, 2016-3126, en sida
Infosoc Rättsdata AB, Kammarrätt, 2017-295, en sida
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, 170703, två sidor
Intyg 1, Bilaga 1 till ansökan, 170608, en sida
Intyg 2, Bilaga 2 till ansökan, 170616, en sida
Skiss på utbyggnad toalett, Bilaga 3 till ansökan, 170703, en sida
Protokollsutdrag
Den sökande
handläggaren
,

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-18

19

Dnr SN/2017:116/73

SN § 66
Arvoderad anhöriganställning
Socialnämndens beslut
1.

Ansökan avslås. Behovet kan tillgodoses på annat sätt genom
korttidsplats eller hemtjänst. Den enskilde bedöms genom detta uppnå
en skälig levnadsnivå.

Ärendebeskrivning
Ansökan om arvode/lön för nödvändig vård och tillsyn av sin make.
Fördjupad redogörelse och motivering till beslut
Den 1 juli 2009 infördes en ändring i Socialtjänstlagen som förtydligar att
socialnämnden ska erbjuda anhöriga stöd.
5 kap. 10 § socialtjänstlagen: Personer som vårdar eller stödjer närstående
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre som stödjer en
närstående som har funktionshinder.
Syftet med att stödja anhöriga är framförallt att minska deras fysiska och
psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad
livssituation samtidigt som risken för ohälsa minskas. Om risken för ohälsa
ska minska för den som är anhörig måste socialnämnden erbjuda annat stöd
än det stöd den anhörige ger, så som avlastning, hemtjänst, växelvård mm.
Vid anställning av anhöriga är det svårt för socialnämnden att garantera att
vården utförs enligt de regelverk som finns det är också svårt att kontrollera
anställningsvillkoren och ohälsa hos den som är anhörig.
Socialnämnden i Gagnefs kommun är medveten om det arbete som många
anhöriga gör för sina närstående. Anhöriga kan ses som ett komplement eller
ett extra stöd till den som behöver hjälp. Socialnämnden i Gagnef anser
därför att anhöriga inte ska utföra det arbete som hemtjänsten normalt utför,
eftersom anhöriga redan har en mer betungande livssituation än andra. För
personer som är i arbetsför ålder finns det närståendepenning att ansöka om
hos försäkringskassan. Syftet med ersättningen är att ge kompensation för
utebliven arbetsinkomst, om man måste vara ledig från jobbet.
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SN § 66 Forts.
Enligt gällande lagstiftning har de som sambor ett gemensamt ansvar för det
egna hemmet. Däremot kan ansvaret för omvårdnad aldrig läggas på en
anhörig. Därför erbjuds den enskilde plats på korttidsboende eller hemtjänst för
att uppnå skälig levnadsnivå. I det fall den som är anhörig har ett stort
omvårdnadsansvar, utöver vad som kan anses normalt erbjuder även Gagnefs
kommun hjälp med serviceinsatser (Städ, inköp, tvätt) för att underlätta för
den som är anhörig.
Kommunens hemtjänst är väl fungerande och har kompetens för att vårda
människor med stora funktionsnedsättningar i ordinärt boende. Den enskilde
kan även beviljas trygghetslarm som kan användas för oförutsedda
händelser när hemtjänst inte är på plats. I Gagnefs kommun finns också
hemsjukvård som kan utföra vårdinsatser i hemmet upp till sjuksköterskenivå. Sjuksköterskor kan också delegera vissa uppgifter till hemtjänstpersonal exempelvis sondmatning och medicinhantering.
Behovet måste därför bedömas kunna tillgodoses med hemtjänst. I övrigt
kan den som har ett stort omvårdnadsansvar ansöka om växelvård eller
korttidsplats för att få avlastning.
Lagrum
5 kap. 10 § socialtjänstlagen
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 170918, två sidor
Utredning, Socialförvaltningen, två sidor, 170918, två sidor
Ansökan om arvoderad anhörigvård, 170801, en sida
Protokollsutdrag
Den sökande
Handläggaren
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SN § 67
Ansökan enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken om särskilt förordnad
vårdnadshavare
Sekretess enl. 26.1 OSL
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Dnr SN/2017:64/70

SN § 68
Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS (avser IFO, ÄO, OF –
Kvartal 2 2017)
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 Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). 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. Skyldigheten att rapportera gäller beslut i
alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL). Omsorg om äldre och
funktionshindrade (ÄO och OF), 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 anmäla detta till tillsynsmyndigheten och revisorerna. Datum för
verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens intresse att underrätta
tillsynsmyndighet och revisorer så att ärendet kan avföras från vidare
granskning.
Sammanfattning av rapportering - 2:a kvartalet 2017
IFO:
Gynnande beslut
Avbruten
Skäl
verkställighet
Kontaktperson 161207
Annat
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SN § 68 Forts.
OF:
Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet

Ledsagning 170116
Kontaktperson 170116
ÄO:
Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet

Särskilt boende 150524
Särskilt boende 160616
Särskilt boende 161020
Särskilt boende 170213
Särskilt boende 170324
* 151229, 160426, 161209, 170224, *avliden
**** 170216
** 170608
*** 170308

Skäl

Verkställt

Annat
Annat

170801
170801

Skäl
Tackat nej*
Tackat nej****
Tackat nej**
Tackat nej***
Resursbrist

Lagrum
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL)
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Revisorer
__________
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SN § 69
Rapporter
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Sammanfattning
1. Lokal överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala
hälso- och sjukvården i Gagnefs kommun
Ärendebeskrivning
Samverkansöverenskommelse mellan landstinget Vårdcentral Gagnef och
Gagnefs kommun
Underlag
Avtal beträffande lokal överenskommelse, 170817, åtta sidor
Dnr: SN/2017:127/10
2. Kf 170615 § 79, Budgetramverk för Gagnefs kommun + handling
Budgetpolicy för Gagnefs kommun
Ärendebeskrivning
Ett förslag till regelverk omkring kommunens budgetarbete har tagits fram.
Regelverket består av två delar, dels en budgetpolicy som fastställs av
kommunfullmäktige, dels riktlinjer för budgetarbetet som fastställs av
kommunstyrelsen och som kan juasteras fortlöpande vid behov.
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 170615 § 79 (Dnr KS/2016:167/04)
3. Ks 170523 § 67, Budgetramverk för Gagnefs kommun + handling
Riktlinjer för budgetarbetet i Gagnefs kommun
Ärendebeskrivning
Ett förslag till regelverk omkring kommunens budgetarbete har tagits fram.
Regelverket består av två delar, dels en budgetpolicy som fastställs av
kommunfullmäktige, dels riktlinjer för budgetarbetet som fastställs av
kommunstyrelsen och som kan justeras fortlöpande vid behov.
Underlag
Protokollsutdrag, Ks 170523 § 67 (Dnr KS/2016:167/04)
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SN § 69 forts.
4. Kf 170615 § 70, Ökat behov av korttidsplatser – Begäran om
utökning av budget 2017
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har föreslagit att budget ska ökas med 1,2 mnkr för att
tillgodose ett ökat behov av korttidsplatser. Antingen kommer nämnden
redovisa detta som ett budgetavvikelse eller så måste budget utökas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avslå socialnämndens begäran om utökning av budgetram 2017.
Tidigare beslut i ärendet
Ks 170523 § 58
Sn 170424 § 32
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 170615 § 70 (KS/2017:109/04)
5. Kf 170615 § 68, Nytt äldreboende för dementa
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-06-30 att uppdra åt
kommunchefen att utreda och lämna förslag på byggnation och placering av
ett äldreboende för dementa.
Tidigare beslut i ärendet
Ks 170523 § 78, Ks 170214 § 20, Ks 161122 § 213, Ks 160630 § 111,
Ks 160121 § 4, Ks 151215 § 258, Kf 150903 § 148
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 170615 § 68 (KS/2012:752/01)
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SN § 70
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
66-2017-5, Verksamhetschef; Begäran om allmän handling, SN/Dnr 2017:94/00
67-2017-5, Ifou § 49; Yttrande i klagomålsärende, SN/Dnr 2017:83/73
68-2017-5, Ifou § 50; Verksamhetsbidrag till lokala föreningar och
verksamheter inom det sociala området i Gagnefs kommun, SN/Dnr 2016:157/80
69-2017-5, Ifou § 51; Omprövning av vård enligt 13 § LVU
70-2017-5, Ifou § 52; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
71-2017-5, Ifou § 53; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
72-2017-5, Ifou § 54; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
73-2017-5, Ifou § 55; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
74-2017-5, Ifou § 56; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
75-2017-5, Ifou § 57; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
76-2017-5, Ifou § 58; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
77-2017-5, Ifou § 59; Ansökan om avlösning i hemmet
78-2017-5, Ifou § 60; Ansökan om biträde av personlig assistans
79-2017-5, Ifou § 61; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
80-2017-5, Ifou § 62; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
81-2017-5, Ifou § 63; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
82-2017-5, Ifou § 64; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
83-2017-5, Ifou § 65; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
84-2017-5, Ifou § 66; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
85-2017-5, Ifou § 67; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
86-2017-5, Ifou § 68; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
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Sn § 70 Forts.
87-2017-5, Ifou § 69; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
88-2017-5, Ifou § 70; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
89-2017-5, Ifou § 71; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
90-2017-5, Ifou § 72; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
91-2017-5, Ifou § 73; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
92-2017-5, Ifou § 74; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
93-2017-5, Ifou § 75; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
94-2017-5, Ifou § 76; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
95-2017-5, Ifou § 77; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
96-2017-5, Ordförandebeslut; Omedelbart omhändertagande enligt LVU
97-2017-5, Ordförandebeslut; Beslut om hur vården ska ordnas enligt LVU
98-2017-5, Ordförandebeslut; Omedelbart omhändertagande ska upphöra (LVU)
99-2017-5, Ordförandebeslut; Omedelbart omhändertagande enligt LVU
100-2017-5, Ordförandebeslut; Omedelbart omhändertagande enligt LVU
101-2017-5, Ordförandebeslut; Omedelbart omhändertagande enligt LVU
102-2017-5, Ordförandebeslut; Beslut om hur vården ska ordnas enligt LVU
103-2017-5, Ordförandebeslut; Beslut om hur vården ska ordnas enligt LVU
104-2017-5, Ordförandebeslut; Beslut om hur vården ska ordnas enligt LVU
105-2017-5, Ifou § 78; Verksamhetsbidrag till lokala föreningar och
verksamheter inom det sociala området i Gagnefs kommun, SN/Dnr 2016:157/80
106-2017-5, Ifou § 79; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
107-2017-5, Ifou § 80; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
108-2017-5, Ifou § 81; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
109-2017-5, Ifou § 82; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
110-2017-5, Ifou § 83; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
111-2017-5, Ifou § 84; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
112-2017-5, Ifou § 85; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
113-2017-5, Ifou § 86; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
114-2017-5, Ifou § 87; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs
115-2017-5, Ordförandebeslut; Tillfälligt upplåtande av rum på stödboendet
Stinsen till nyanlända som anvisats till kommunen. SN Dnr 2017:113/29
116-2017-5, Ifou § 88; Ansökan om vård enligt 4 § LVU
117-2017-5, Ifou § 89; Ansökan om vård enligt 4 § LVU
118-2017-5, Ifou § 90; Ansökan om vård enligt 4 § LVU
119-2017-5, Ifou § 91; Upphörande av vård jml 21 § 1 st LVU
120-2017-5, Ifou § 92; Beslut om bistånd till barn och ungdom under 18 år i
hem för vård och boende (HVB) eller i stödboende
121-2017-5, Ifou § 93; Ersättning till familjehem för inkomstbortfall
Forts.
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SN § 70 Forts.
122-2017-5, Ifou § 94; Ersättning till familjehem för inkomstbortfall
123-2017-5, Ifou § 95; Bistånd i form av behandling och utslussboende
enligt 4 kap 1 § SoL
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv)
Delegationsbeslut (barn- och familjeenheten och vuxenenheten) 170522-170917
Delegationsbeslut (myndighetsenheten) 170522-170917
Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS-/psykiatriverksamheten) 170522-170917
Beslutsunderlag
Lista, Redovisning av delegationsbeslut Socialnämnden,
66-2017-5 – 123-2017-5, 170522, nio sidor
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 170915, en sida
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