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Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.45
Beslutande
Ledamöter

Ann-Gret Olsson (S) ordförande
Daniel Bergman (S)
Patrik Andersson (KOSA)
Jonas Wittink (MP)
Birgitta Floresjö (C)
Marie Karlsson (FP)
Tjänstgörande ersättare

Annika Winlöf (M) tjänstgörande för Barbro Wallin (M) §§ 71-82
Anders Eriksson (MP) tjänstgörande för Barbro Wallin (M) §§ 83-89
Övriga närvarande
Ersättare

Margreth Göransdotter (S)
Anders Eriksson (MP) §§ 71-82
Tjänstemän

Malin Lindén Ohlsson, Förvaltningschef
Yvonne Jacobsson Arons, Verksamhetschef Stöd och omsorg, §§ 71-72, 74
Torben Stenberg, Verksamhetschef Integration, §§ 71-72, 74, 89
Anna Eklund, Verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 71-78
Liisa Haglund, demenssjuksköterska, del av § 74
Karin Halvarsson, § 76
Erica Arvidsson, § 76
Justering
Justerare

Birgitta Floresjö (C)
Plats och tid

Justerade paragrafer

Kommunkontoret Djurås 2017-10-27, kl. 13.30

§§ 71-89

Underskrifter
Sekreterare

________________________________
Margareta Marjeta
Ordförande

________________________________
Ann-Gret Olsson (S)
Justerare

________________________________
Birgitta Floresjö (C)

Justerare
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-23
Dnr SN 2017:77/04

SN § 71
Motion om att inrätta ett stipendium
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1.

Anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Floresjö (C) att ett
stipendium ska inrättas istället för priset ”Årets medmänniska” som
avvecklades i början på 2017. Stipendiet skulle rikta sig till de goda
krafterna som finns i civilsamhället som arbetar mot rasism och
diskriminering, våld och mobbing, för hälsa och livskvalitet, integration och
jämlikhet. Stipendiet skulle delas ut en gång om året till enskilda, grupper
och föreningar till en prissumma av 10 000 kr och motionsställaren föreslår
att socialnämnden ska få i uppdrag att utarbeta riktlinjer.
Motivering till beslut
En bra idé att verka för de positiva krafterna i samhället men det är inte
socialnämndens uppdrag att dela ut stipendier. Socialnämnden arbetar med
dessa frågor i det dagliga arbetet och fattar beslut enligt gällande
lagstiftning. Nämnden bör därför ha en neutral roll i dessa frågor. Utifrån
detta är det inte en lämplig uppgift att värdera enskildas insatser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Floresjö (C): Yrkar bifall till motionen.
Jonas Wittink (MP): Yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot förslag av Birgitta Floresjö (C) och
Jonas Wittink (MP) och finner att socialnämnden bifaller liggande förslag.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller liggande förslag.
Den som röstar nej bifaller förslag från Birgitta Floresjö (C) och Jonas
Wittink (MP).
forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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4

SN § 71 Forts.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 3 nej-röster.
Socialnämnden beslutar enligt liggande förslag.
N

Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Ja

Ann-Gret Olsson

S

X

V

Patrik Andersson

KOSA

X

V

Birgitta Floresjö

Nej

C

X

V

MP

X

V

Daniel Bergman

S

X

Barbro Wallin

M

-

Marie Karlsson

L

Jonas Wittink

Avstår

V
Annika Winlöf (M)

V
V

Totalsumma:

4

3

Reservation
Mot beslut reserverar sig Birgitta Floresjö (C) till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171003, en sida
Protokollsutdrag, Kf 170504 § 29
Motion, Birgitta Floresjö (C), 170503, en sida
Tidigare beslutn i ärendet
Kf 170504 § 29 (KS/2017:103/04)
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
__________

förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Frånvaro

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-23
Dnr SN/2017:148/19

SN § 72
Arvode till gode män för ensamkommande barn – revidering av
riktlinjer
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1.

Ersätta gode män för ensamkommande barn enligt de riktlinjer för
arvode som är utarbetad av överförmyndare i samverkan Falun
Borlänge-regionen.

2.

Ersättningen till särskilt förordnad vårdnadshavare för
ensamkommande barn ska följa ersättningen till god man.

3.

De nya arvodena till gode män för ensamkommande barn ska gälla från
och med 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning
Alla ensamkommande barn som anvisas av Migrationsverket till kommunen
får en god man. Vid en anvisning av ett barn till kommunen går ett
likalydande meddelande till Överförmyndare i samverkan som omgående
tillsätter god man. Gode mannens uppgift är att företräda barnet då det
saknar legal vårdnadshavare. Uppdraget gäller till och med en månad efter
att barnet har fått uppehållstillstånd eller fyller 18 år. Migrationsverket har
till och med den 1 juli 2017 ersatt kommunerna för den faktiska kostnaden
för gode mannen.
Efter det att barnet har erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) eller
tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) skall socialnämnden i den kommun som
barnet vistas i enligt 10§ lag om god man för ensamkommande barn hos
rätten väcka talan eller anmäla behov av särskild förordnad vårdnadshavare
enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren
uppdrag avslutas när barnet blivit myndigt.
Under 2017 träder ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga kraft. Det nya ersättningssystemet innebär att från
och med 1 juli kommer det ej längre vara möjligt att återsöka de faktiska
kostnaderna för de ärenden som överförmyndare i samverkan Falun Borlänge handhar. I stället kommer kommunerna ersättas med en schablon
per anvisat barn. Schablonen förväntas täcka kommunens samtliga
kostnader för ärendet.
forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SN § 72 forts.
Schablonen som tilldelas kommunen kommer inte att täcka de kostnader
som idag finns inom överförmyndarverksamheten. För att klara ekonomin
behöver nivån på arvode för gode män justeras.
Den föreslagna justeringen innebär att arvodesnivåerna för gode män
kommer att sänkas. Att arvodesnivåerna sänks är inte unikt för
överförmyndare i samverkan Falun Borlänge-regionen utan samtliga
kommuner i Dalarna har tagit eller kommer att ta liknande beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171017, två sidor
Riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn,
Överförmyndare i samverkan, 160209, fyra sidor
Protokollsutdrag, Överförmyndare i samverkan Falun Borlänge-regionen,
170411 § 15, Arvode till god man till ensamkommande barn
Underlag
Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn
och unga, Promemoria, Regeringskansliet, 160621, 75 sidor
SFS 2017:193, 170321, sex sidor,
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
__________

Förvaltningen + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-23
Dnr SN/2017:59/04

SN § 73
Nya lokaler för socialförvaltningen
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Utöka socialnämndens budgetram 2018 med 1 100 tkr för att tillgodose
behovet av lokaler i socialförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen är i behov av nya lokaler. Vissa verksamheter växer ur
befintliga lokaler och för andra har behovet ändrats och man behöver annan
utformning på lokalerna. Dagens situation har en negativ påverkan på
arbetsmiljö och verksamhet.
Syfte
Syftet med förändringen är att skapa en bättre arbetsmiljö för många och
anpassa verksamheter till de förändrade förutsättningarna utifrån ett hållbart
perspektiv för socialförvaltningen i Gagnefs kommun.
Bakgrund
Behovet av lokaler förändras över tid och under senare år har vi haft behov
av förändringar i lokalers utformning och storlek men har inte hittat någon
lösning då det i kommunen finns brist på lokaler. Inom Älvuddens särskilda
boende, hemsjukvården och rehab, Östra hemtjänsten och i kommunhuset
har personantalet utökats men inte lokalerna. Det gör att det blivit en negativ
påverkan på arbetsmiljön för ett stort antal medarbetare. Behovet av att hitta
utökad lokalyta för att klara av att möta de behov som finns inom
socialförvaltningen har startat.
Utökade lokaler
Ett första alternativ som förvaltningen tittar på är Monteliusgården.
Integrationsenheten växte snabbt och två HVB hem har öppnats de senaste
åren. Monteliusgården köptes in och Stinsen hyrs av extern hyresvärd.
Verksamheten för ensamkommande ungdomar har minskat radikalt sista
halvåret och konsekvensen är att Stinsens HVB stängdes i halvårsskiftet
2017 och används nu till nyanlända och det nuvarande kontraktet går ut
januari 2019. Monteliusgården planeras att stängas runt årsskiftet
2017-2018. Socialförvaltningen har utifrån det tittat på hur man skulle
kunna använda Monteliusgården för det lokalbehov som finns inom
socialförvaltningen.
forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SN § 73 forts.
Riskanalyser för att se om det är möjligt att flytta hemsjukvården, rehab,
delar av stationens verksamhet samt biståndshandläggarna pågår. Utifrån
riskanalyserna görs bedömning om det är möjligt eller ej. Om Montelius blir
aktuell innebär det en hyra på cirka 1 100 tkr/år och en viss anpassning av
lokaler och parkeringsmöjligheter. Om Montelius ej är möjlig med
anledning av att anpassningarna blir för kostsamma kvarstår behovet av nya
lokaler och letandet efter bra lokaler fortsätter.
För att göra de förändringar som är nödvändiga på Älvudden utifrån behov
och ekonomi krävs att rehab och hemsjukvården flyttar ut. Behov av
kontorsplatser på kommunkontoret är akut ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Östra hemtjänsten har för liten yta och var en tillfällig lösning, de behöver
få mer anpassade lokaler för sin verksamhet ur ett verksamhets- och
arbetsmiljöperspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlånade, Socialförvaltningen, 171013, två sidor
Presentation, Lokaler inom socialförvaltningen, Socialförvaltningen,
171013, 14 sidor
Tidigare beslut i ärendet
SN 170918 § 63
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
__________

Förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-23
Dnr SN/2017:21/00

SN § 74
Socialförvaltningens verksamhetsrapport
Socialnämndens beslut
1.

Lägga Verksamhetsrapport Socialförvaltningen 2017-10-23 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.
Från verksamheten Vård och omsorg har Liisa Haglund, demenssjuksköterska, bjudits in för att ge information om BPSD, Beteendemässiga
och Psykiska Symptom vid Demens, och BPSD-registret.
BPSD-registret är nationellt och har stöd av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Registret startade 1 november 2010 med syfte att genom
tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden
av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka
livskvalitén för personen med demenssjukdom.
Gagnef har varit ansluten till registret sedan 2012 och är nu under
implementeringsfasen. Liisa Haglund är certifierad utbildare av BPSD.
Resultat och mätningar ur BPSD-registret ska årligen redovisas till
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, Socialförvaltningen, 171023, 23 sidor
Protokollsutdrag
Verksamhetschef Vård och omsorg A.E
Demenssjuksköterska L.H.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SN § 75
Socialnämndens ärendebalanslista
Socialnämndens beslut
1.

Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.

Sammanfattning
Ärendebalanslistan är oförändrad sedan socialnämndens föregående
sammanträde. Inga ärenden föreslås att avföras från listan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171017, en sida
Ärendebalanslista, 171017, en sida

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN/2016:148/04

SN § 76
Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 Socialnämnden
Socialnämndens beslut
1.

Lägga Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 Socialnämnden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens prognos visar på ett resultat som är 9,6 mnkr sämre än
budget vilket är en försämring mot föregående prognos med 2,8 mnkr. De
största avvikelserna finns inom äldreomsorgen på särskilt boende med 3,5
mnkr, inom administration IFO med 3,7 mnkr och hos LSS, verksamhet
Heden med 3,1 mnkr (obudgeterad verksamhet). Integrationen ser ut att
förbättra resultat mot budget med 2,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 171016, en sida
Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31, Socialnämnden, fyra sidor
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Socialförvaltningen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
Ekonomer K.H och E.A + handling
T.f. ekonomichef K.M + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN/2017:152/73

SN § 77
Korttidsavdelning Rödklövern, Älvudden
Socialnämndens beslut
1.

Anpassa verksamheten efter behov, genom att göra om Rödklövern till
boende enligt socialtjänstlagen. Att erbjuda växelvård på boenden som
har rätt inriktning.

2. Erbjuda rehabilitering i hemmiljö istället för plats på korttidsboende.
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. Den 24 april 2017
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 30
september 2017. Från och med mars till och med september 2017 har
behovet av korttidsplatser varit lika omfattande. Den 18 september
behandlades ärendet igen av socialnämnden med beslut att behålla det
utökade platsantalet till och med 31 december 2017. De flesta som beviljats
korttidsplats väntar på boende för personer med somatiska sjukdomar.
Det har varit väldigt rörigt på Rödklövern då personer med olika sjukdomar
och funktionsnedsättningar blandas med varandra. Personalen har haft svårt
att räcka till för de som vistas på Rödklövern.
Det är också frustrerande för personer som beviljats särskilt boende att vara
kvar på en korttidsplats, där man inte kan ha privata tillhörigheter och i de
flesta fall måste dela rum med andra. En minimal vardagsrehabilitering kan
utföras då personer som vistas på korttidsplats inte är i hemlik miljö med
egna tillhörigheter runt sig.
Personer som vistas på korttidsplats riskerar att bli mer inaktiva på grund av
att miljön inte stimulerar till vardagsaktivitet. Risken finns också att de som
är på korttidsplats förlorar förmågor som kan vara svåra att återfå.
Hjälpberoendet ökar också.
forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SN § 77 forts.
Det finns mycket forskning som styrker att rehabilitering i det egna hemmet
är det bästa för individen och att det ger möjlighet att återfå eller bibehålla
förmågor.
En arbetsgrupp som består av olika professioner har tittat på olika lösningar
som kan ge de som är i behov av hjälp rätt stöd och de som arbetar på
rödklövern en bättre arbetsmiljö. Förslaget ger också verksamheten bättre
förutsättningar att klara den besparing som lagts i budget 2017 och som
följer med 2018.
Finansiering
Genomförande kan ske inom befintlig budget för 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171020, två sidor
Utredning, Socialförvaltningen, 171023, sju sidor
Lagrum
Socialtjänstlagen
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Verksamhetschef, Vård och omsorg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN/2016:45/00

SN § 78
Uppföljning av ny förvaltningsorganisation
Socialnämndens beslut
1.

Lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att utreda en förändrad
organisation med två sektioner under socialchefsfunktionen. En sektion för
äldreomsorgens verksamhet och en sektion för individ- och
familjeomsorgensverksamheter.
I utredningen konstaterades att ytterligare en verksamhetschef för
integration var nödvändig, med anledning av förvaltningens breda
omfattning med många enheter och enhetschefer direkt under
förvaltningschefen samt en växande verksamhet runt mottagandet av
ensamkommande ungdomar och flyktingar. Socialnämnden beslutade
Den nya organisationen trädde i kraft 1 oktober 2016.
Socialnämnden gav förvaltningschef i uppdrag att utreda en förändrad
organisation med två sektioner under socialchefsfunktionen, Sn § 24
160307. En sektion för äldreomsorgens verksamhet och en sektion för
individ- och familjeomsorgens verksamheter.
Anledning var förvaltningens breda omfattning med många enheter och
enhetschefer direkt under förvaltningschefen samt en växande verksamhet
runt mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar.
En muntlig presentation av förslag på organisationsförändring presenterades
på socialnämndens sammanträde i april (Sn § 46 160418) som lades till
handlingarna.
Ett beslut om ny organisation togs av socialnämnden 160523 § 62 med
genomförande från och med den 1 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Redovisning, Socialförvaltningen, 170926, 17 sidor
Enkät, Socialförvaltningen, 170828, fyra sidor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SN § 78 forts.
Tidigare beslut i ärendet
Sn 160523 § 62
Sn 160418 § 46
Sn 160307 § 24
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Verksamhetschefer A.E, Y.J.A., T.S

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN/2016:146/04

SN § 79
Intern kontrollplan 2017 – Delårsredovisning
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna delårsredovisningen av internkontrollplan 2017 för Socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har antagit följande internkontrollområden för 2017:
1. Ungdomar i riskzon
2. Bostäder för nyanlända och EKB
3. Brist på särskilda boendeplatser
4. Personalförsörjning
5. Medborgaren i fokus (hur möta individuella behov och önskemål)
8. Behov av praktikplatser och sysselsättningsplatser
Definition av internkontroll
Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen,
nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att
kommunens mål uppnås på följande områden:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering
• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Lagkrav
Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §:
7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med
stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 170911, en sida
Intern kontrollplan 2017 – Delårsredovisning, 170911, två sidor
Tidigare beslut i ärendet
SN 161024 § 93
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23

17

Dnr SN/2016:153/70

SN § 80
Mål för socialnämnden 2017 – Delårsredovisning
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna delårsredovisningen av mål 2017 för Socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har antagit sju mål för 2017 utifrån kommunens strategiska
mål. Delårsredovisningen visar att fem av målen är uppfyllda och två av
dem är inte uppfyllda.
Ett av de mål som inte är uppfyllda handlar om utbildning i existentiellt
förhållningssätt där planen för genomförandet är något förskjuten och
utbildningsinsatserna genomförs i november 2017 och i mars 2018.
Det andra är korttidsfrånvaron som hade ökat. Arbetet med att minska
korttidsfrånvaron pågår.
Förbättringsarbetet har varit i fokus i verksamheten och medarbetarna har
redan klarat helårets mål med bravur.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 170911, en sida
Målredovisning för socialförvaltningen 2017, 170911, två sidor
Tidigare beslut i ärendet
SN 161121 § 108
Protokollsutdrag
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23

18

Dnr SN/2017:153/04

SN § 81
Intern kontrollplan 2018
Socialnämndens beslut
1.

Socialnämnden har tagit del av riskanalys med nio identifierade
riskområden inom socialförvaltningen.

2. Sex områden ska ingå i intern kontrollplan 2018 för socialnämnden:
1. Ungdomar i riskzon
2. Brist på bostäder
3. Brist på anpassade lokaler
4. Personalförsörjning
5. Integration
6. Budget 2018
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens ledningsgrupp har identifierat ett antal riskområden
som är aktuella för 2018.
Riskerna är värderade i en riskanalys och åtgärder föreslås. Värderingen har
skett utifrån två parametrar hur sannolikt (skala 1-4) det är att den inträffar
och vilka konsekvenser (skala 1-4) det får. Risknivån får man när man
multiplicerar sannolikheten med konsekvensen.
Risknivå 1. (1-4) acceptabel risk (ingen åtgärd)
Risknivå 2. (6-12) oacceptabelnivå (behöver åtgärdas)
Risknivå 3. (12-16) katastrof måste (åtgärdas omedelbart)
Nio riskområden är identifierade inom förvaltningen och bedömd enligt
följande risknivå:
1. Ungdomar i riskzon
12
2. Brist på bostäder
16
3. Brist på särskilda boendeplatser
16
4. Brist på anpassade lokaler
16
5. Personalförsörjning
16
6. Integration
12
7. Budget 2018
16
8. Psykisk ohälsa
12
9. Ensamkommande ungdomar
6
Uppmärksammade riskområden överlämnas till socialnämnden för beslut
om vilka punkter/områden som bedöms som viktigast att följa upp under
2018 i form av en intern kontrollplan.
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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SN § 81 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171013, två sidor
Sammanställning, Riskanalys Internkontroll 2018, 171011, sex sidor
Protokollsutdrag
Socialförvaltningen, förvaltningschef och verksamhetschefer + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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SN/2017:153/04

SN § 82
Mål för socialnämnden 2018
Socialnämndens beslut
1.

Mål för socialnämnden 2018 antas enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på sex mål för socialnämnden
under 2018. Målen är framtagna utifrån fyra av de åtta strategiska mål som
är satta för Gagnefs kommun:
∙ Strategiskt mål "Vi erbjuder en meningsfull fritid" –
Socialnämndens mål 1): Aktiv samverkan med ideella föreningar och
organisationer
∙ Strategiskt mål "Vi är ett tryggt samhälle" –
Socialnämndens mål 2): Erbjuda barn och familjer med behov tidiga
insatser på hemmaplan för en trygg uppväxt
∙ Strategiskt mål "Vi erbjuder goda förutsättningar för företagande och
sysselsättning" –
Socialnämndens mål 3): Öka möjligheter till personer utanför
arbetsmarknaden att nå egen försörjning
∙ Strategiskt mål "Vi ger möjlighet till ett värdigt liv och stärker
människors självständighet" –
Socialnämndens mål 4): Verka för att bibehålla och stärka förmågor,
bemöta individuella behov och arbeta med genomförandeplaner
∙ Strategiskt mål "Vi bedriver vår verksamhet med god ekonomisk
hushållning” –
Socialnämndens mål 5): Verka för en effektivare verksamhet genom
ständiga förbättringar och
Socialnämndens mål 6): minska korttidsfrånvaron
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171013, en sida
Förslag på mål till socialnämnden för 2018, Beslutsunderlag,
Socialförvaltningen, 171013, 3 sidor

Justerare

Utdragsbestyrkande

forts.

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23

21

SN § 82 forts.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef + handling
Verksamhetschefer A.E, Y.J.A., T.S + handling
__________

Förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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Dnr SN/2017:156/75

SN § 83
Yttrande enligt 4 kap 10 § FB om adoption
Socialnämndens beslut
1.

Anta yttrande till Falu tingsrätt i mål Ä 3428-17 gällande
styvbarnsadoption.

Ärendebeskrivning
I ärenden om adoption ska rätten inhämta upplysningar om barnet och
sökanden samt huruvida ersättning eller bidrag till barnets underhåll har
lämnats eller utlovats. Har barnet inte fyllt 18 år ska yttrande inhämtas från
socialnämnden i den kommun där den som har vårdnaden om barnet är
folkbokförd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171017, en sida
Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) gällande styvbarnsadoption,
Falu tingsrätts mål Ä 3428-17, Socialförvaltningen, 171020, 2 sidor
Protokollsutdrag
Falu tingsrätt
Den sökande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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SN § 84
Socialnämndens sammanträdestider 2018
Socialnämndens beslut
1.

Fastställa socialnämndens sammanträdestider för 2018 enligt följande:
12 februari
19 mars
23 april
28 maj
17 september
22 oktober
3 december

2.

Mötestiden är klockan 13.00.

Ärendebeskrivning
Eventuellt behöver extra sammanträde hållas i november 2018, beroende på
valresultat och eventuellt tids- eller organisationsförändrat beslut av
kommunfullmäktige, för val av socialnämndens individ- och
familjeomsorgsutskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens förvaltning, 171011, en sida
Protokollsutdrag
Ledamöter och ersättare, socialnämnden
Förvaltningen, samtliga avdelningar
Kommunsekreterare
Reception
Kommunikatör, C.S.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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SN § 85
Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts
sammanträdestider 2018
Socialnämndens beslut
1.

Fastställa socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts
sammanträdestider för 2018 enligt följande:
29 januari
5 mars
9 april
14 maj
18 juni
3 september
8 oktober
19 november
17 december

2.

Mötestiden är klockan 13.00.

Protokollsutdrag
Ledamöter, socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott
Förvaltningen, samtliga avdelningar
Kommunsekreterare
Reception
Kommunikatör, C.S.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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Dnr SN/2017:64/70

SN § 86
Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS (avser IFO, ÄO, OF –
Kvartal 3 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 - 3:e kvartalet 2017
IFO:
Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet

Skäl

Inget att rapportera

forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Verkställt

Avslutat

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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SN § 86 forts.
OF:
Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet

Kontaktperson 170615
Korttidsvistelse 170615
ÄO:
Gynnande beslut

Skäl

Avslutat

Verkställt

Avslutat

Annat
Annat

Avbruten
verkställighet

Särskilt boende 161020
Särskilt boende 170213
Särskilt boende 170324
Särskilt boende 170524
Särskilt boende 170605
Särskilt boende 170616
Särskilt boende 170620
* 170608, 170919
** 170308
*** 170704, 170829

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

Lagrum
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL)
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171016, två sidor
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
Kommunstyrelsen
__________

Förvaltningen

Justerare

Verkställt

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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SN § 87
Rapporter
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Sammanfattning
1. Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård, Region Dalarna (RD 2017/80)
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 träder ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård, i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som
inte längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart som möjligt
ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Inför införandet av den nya
lagen har Region Dalarna tagit fram ett förslag på överenskommelse om
samverkan. Överenskommelsen bör snarast vara godkänd av samtliga
parter; Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna för ett tecknande av
avtal före årsskiftet.
Underlag
Missiv, Avtal beträffande lokal överenskommelse, Region Dalarna, 170817,
åtta sidor, Dnr: SN/2017:127/10
Bilaga 1, Förslag till länsövergripande överenskommelse mellan Landstinget
Dalarna och kommunerna i Dalarna: Samverkan för trygg och effektiv
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Region Dalarna, 13 sidor
2. Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av
placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt SKL
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid
sammanträde den 13 oktober 2017 beslutat
att rekommendera landsting/regioner att kostnadsfritt återkoppla
medicinska bedömningar, från hälsoundersökningar av barn och unga när
samhällsvård inleds, till socialtjänsten, samt
forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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SN § 87 forts.
att i en skrivelse informera landstingen, regionerna och kommunerna om
rekommendationen
Underlag
Cirkulär, Meddelande från styrelsen nr 15/2017 (ärendenr:17/00003), SKL,
171013, fyra sidor
3. Sammanträdestider 2018 Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Fastställda mötestider för kommunfullmäktige 2018.
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 171015 § 120
4. Kf § 115 – Verksamhet och budget 2018-2020
Ärendebeskrivning
Budgetförslaget Verksamhet och budget 20 18-2020 utgår från
budgetberedningens ramförslag från 2017-09-04. MBL förhandling
enligt § 11 är genomförd 2017-09-07.
1 förslaget fastställs ekonomiska ramar samt mål för verksamheten för 2018.
Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2 % räknat som andel av
summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunal ekonomisk utjämning.
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 171015 § 115

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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SN § 88
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
124-2017-5, Ifou § 96; Yttrande till Kammarrätten i Sundsvall
125-2017-5, Ifou § 98; Bistånd i form av hemtjänst (över 100 timmar/månad)
126-2017-5, Ifou § 99; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
127-2017-5, Ifou § 100; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
128-2017-5, Ifou § 101; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
129-2017-5, Ifou § 102; Ansökan om fortsatt vård/placering efter 18 års ålder
130-2017-5--134-2017-5, Ifou §§ 103-107; Övervägande om vård utom hemmet
fortfarande behövs
135-2017-5, Ifou § 108; Ansökan om fortsatt vård på ungdomshem t o m 171231
136-2017-5, Ordförandebeslut; Bistånd i form av hemtjänst (över 100
timmar/månad) t o m 171107, i avvaktan på utskottets beslut
137-2017-5, Ordförandebeslut; Tillfällig utökning av personlig assistans
171019-171107, i avvaktan på utskottets beslut
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,
124-2017-5 – 137-2017-5, 170522, nio sidor
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 171023, en sida
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-23
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SN/2017:131/13

SN § 89
Förslag på kommuntal 2018 avseende anvisning av nyanlända –
remissvar
Socialnämndens beslut
1.

Ställa sig bakom socialförvaltningens svar i ärendet.

Ärendebeskrivning
Regeringen har den 5 oktober 2017 beslutat om länstal för anvisning av
nyanlända under 2018 enligt bosättningslagen (2016:38). Regeringens
beslut offentliggjordes genom förordning 2017:913. Mottagningsbehovet
nationellt för bosättning genom anvisning är 15 200 (en sänkning från 2017
års reviderade länstal om 23 600). Dalarnas län har genom beslutet tilldelats
ett länstal om 388 anvisningar för bosättning vilket innebär en minskning
om 228 anvisningar, cirka 37 %.
Länsstyrelsen i Dalarna har skickat ut ett förslag på kommuntal i länets
kommuner för 2018. Länsstyrelsen informerar att förslaget är grundat på
den modell som används för uträkning av länstalen men att det eventuellt
kan justeras efter dialog med kommunerna eller genom enrådigt beslut av
Länsstyrelsen. Synpunkter på höjning eller sänkning av kommuntal ska vara
inskickade till Länsstyrelsen senast 31 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Remissvar, Socialförvaltningen, 171023, en sida
Remiss/information, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 171019, inkluderat:
- Information om läns- och kommuntal
- Förslag på kommuntal i länets kommuner (bilaga – tabell)
- Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2018,
totalt 13 sidor
Protokollsutdrag
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Theres Björn
Verksamhetschef T.S.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

