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§ 17
Medborgarförslag om ensamkommande tonåringars asylprocess
(SN/2017:198)

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1.

Avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att låta
ensamkommande tonåringar få stanna i kommunen tills asylprocessen är
klar.
Bedömning
2017-06-30 upphörde kommunens tidigare överenskommelse med
Migrationsverket, vilket innebar nya förutsättningar gällande verksamheten
för ensamkommande. Verksamheten finansieras uteslutande via statliga
ersättningar och i och med överenskommelsens upphörande minskade dessa
drastiskt. För asylsökande fyllda 18 år upphörde ersättningen helt, då de
anses som vuxna och i och med det ställs under Migrationsverkets ansvar
och erbjuds plats på asylboende.
Gagnefs kommun fick 2017 ett tillfälligt statligt bidrag om 747 216 kr
ämnat att underlätta för att behålla 18-åringar i kommunal regi. 2018 ligger
bidraget på 373 608 kr. Under perioden september till december 2017 har
kommunen skrivit ut nio asylsökande pojkar som fyllt 18 år. Av dem har sju
varit externt placerade och två i kommunens egna boenden. De kostnader
det skulle inneburit att behålla ovanstående nio pojkar i befintligt boende
uppgår till drygt 6 990 000 kr/år.
Det tillfälliga bidraget används till att:
• Täcka kostnader för externa placeringar, vilka överstiger den
ersättning kommunen får per placering.
• Täcka kostnader i glappet som uppstår i samband med
åldersuppskrivningar: Från och med att beslut om
åldersuppskrivning tas, upphör kommunens ersättning. Kostnaden
kvarstår dock till dess att besked getts, vilket i genomsnitt tar 1-2
månader.
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Sammanfattningsvis täcker det tillfälliga bidraget inte tillnärmelsevis de
kostnader det skulle innebära att behålla asylsökande vuxna i kommunens
regi.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180122, två sidor
Kf § 165, 2017-12-14, en sida
Medborgarförslag 2017-11-02, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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§ 18
Ombudgetering av investeringsmedel 2017 (SN/2016:44)

Socialnämndens beslut
1.

Fastställa investeringsredovisning 2017 Socialnämnden.

2.

Översända investeringsredovisning 2017 Socialnämnden till
kommunstyrelsen.

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Bevilja socialnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2017
till 2018 om 2 450 tkr.
Ärendebeskrivning
Nämnden har investerat i inventarier och datorer under året. Socialförvaltningen stod inför att upphandla nytt verksamhetssystem 2017. Efter
genomgång konstateras att man istället kan göra en mindre upphandling på
endast drift och support som kommer att genomföras under 2018.
Två projekt på totalt 2,450 mnkr föreslås ombudgeteras till 2018, de
1,5 mnkr som beräknades användas till verksamhetssystem, ombudgeteras
till ombyggnation på Älvudden inklusive möbler till de nya kontoren.
Äldreomsorgen har 950 tkr oförbrukade investeringsmedel som skulle
användas till inventarier och nya digitaliseringslösningar inom vård och
omsorg. Under 2017 har ett antal förändringar gjorts vilket har försenat
investeringarna. Investeringarna beräknas genomföras under 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 180313, en sida
Investeringsredovisning 2017 Socialnämnden, kommunstyrelsens
förvaltning, en sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
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§ 19
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2018:24)

Socialnämndens beslut
1.

Lägga socialförvaltningens verksamhetsrapport 2018-03-12 till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skriftlig rapport från förvaltningschef och verksamhetschefer för Stöd och
omsorg, Vård och omsorg, Integration och Hälso- och sjukvården.
Rapporten redovisar även fortlöpande ärendestatistik per månad från vuxenoch barn- och familjeenheten samt avvikelserapportering, klagomål och Lex
Sarah-anmälningar inom samtliga verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180312, en sida
Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 180312, tio sidor
Avvikelserapportering 2018 (jan-feb), sex sidor
Statistik, IFO 2018 (jan-feb), tre sidor
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§ 20
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:19)

Socialnämndens beslut
1.

Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom socialnämndens ärendebalanslista.
Inga ärenden har tillkommit eller kan föreslås att avföras från listan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180313, en sida
Ärendebalanslista för socialnämnden, 180319, en sida
Protokollsutdrag
SN, sekreterare
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§ 21
Bokslut 2017 Socialnämnden (SN/2018:23)

Socialnämndens beslut
1.

Godkänna Bokslut 2017-12-31 Socialnämnden och lägga ärendet till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens resultat för 2017 är 9,7 mnkr sämre än budget, men 1,1
mnkr bättre än föregående prognos. De största avvikelserna från prognos
finns hos särskilt boende, administration IFO och integration.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 180313, en sida
Bokslut 2017-12-31 Socialnämnden, kommunstyrelsens förvaltning, fem
sidor
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
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§ 22
Verksamhetsberättelse 2017 Socialnämnden (SN/2018:23)

Socialnämndens beslut
1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2017-12-31 Socialnämnden samt
översända rapporten till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden lämnar ett resultat per 2017-12-31 som är 9,7 mnkr sämre
än budget. Resultatet för Vård och omsorg är 2,8 mnkr sämre än budget.
IFOs resultat är 4,2 mnkr sämre än budget och LSS lämnar ett resultat som
är 3,6 mnkr sämre än budget. Integration redovisar ett resultat som är 0,8
mnkr bättre än budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 180313, en sida
Verksamhetsberättelse 2017-12-31 Socialnämnden, kommunstyrelsens
förvaltning, sju sidor
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
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§ 23
Budget i balans 2018 (SN/2018:22)

Socialnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen och ekonomerna informerar i ärendet. En skriftlig
rapport lämnas på socialnämndens sammanträde den 23 april 2018.
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§ 24
Budget 2019 - Behovsbeskrivning Socialnämnden (SN/2018:37)

Socialnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

2.

Föra ärendet till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
I budgetarbetet för 2019 ska varje nämnd ta fram en behovsbeskrivning där
man beskriver volymförändringar, omvärldsfaktorer och där
utvecklingsbehov definieras. Behovsbeskrivningarna ska överlämnas till
budgetberedning som underlag i den fortsatta budgetprocessen.
Socialnämnden delges en sammanfattning av behovsbeskrivningen.
Det slutliga dokumentet ska vara budgetberedningen tillhanda
inför sitt sammanträde den 26 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180314, en sida
Behovsbeskrivning inför Budget 2019 Socialförvaltningen,
socialförvaltningen, 180308, åtta sidor
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
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§ 25
Budgetdag - Socialnämnden (SN/2018:37)

Socialnämndens beslut
1.

Budgetdag för socialnämnden hålls den 8 maj 2018 kl 9.00-16.00.
Plats meddelas i kallelsen.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens beredning föreslår att socialnämnden, förvaltningsledningen och ekonomerna har att en arbetsdag gällande budget 2019 den
7 maj 2018. Som alternativ föreslås även den 8 maj. För de flesta
närvarande vid dagens sammanträde passar den 8 maj bäst.
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§ 26
Mål 2017 Socialnämnden måluppfyllelse (SN/2016:153)

Förslag till beslut
1.

Godkänna årsredovisningen av mål 2017 för socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har antagit sju mål för 2017 utifrån kommunens strategiska
mål. Redovisningen visar att fem av målen är uppfyllt, ett delvis och ett är
inte uppfyllt.
Det målet som delvis är uppfyllt handlar om utbildning i existentiellt
förhållningssätt där planen för genomförandet blev något förskjutet och sista
insatsen är i mars 2018. Det mål som inte är uppfyllt handlar om minskad
sjukfrånvaro och där har man istället sett en ökning. Under våren 2018
kommer ett arbete kring analys och förslag till åtgärder att arbetas fram
utifrån samtliga verksamheter och presenteras för Socialnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180226, en sida
Målredovisning för socialförvaltningen 2017, 171231, tre sidor
Tidigare beslut i ärendet
SN 171023 § 80
SN 161121 § 108
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§ 27
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Gagnefs kommun, redovisning
av resultat (SN/2017:8)

Socialnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Alla personer som är 66 år eller äldre som har hemtjänst eller särskilt
boende, har fått möjlighet att besvara en enkät från Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen ansvarar för redovisning av data och de analyser som finns i
rapporten.
Resultaten redovisas i socialnämnden i en sammanställning av enkätsvaren.
Svaren visas i jämförelse med kommunerna i Dalarnas län samt
genomsnittet av riket. All personal som arbetar i verksamheterna har tagit
del av resultatet som används för att skapa förbättringar i verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180122, en sida
Sammanställning, Socialstyrelsens brukarundersökning 2017,
socialförvaltningen, 40 sidor
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§ 28
Socialnämndens delegationsordning - förslag på revidering (SN/2015:1)

Socialnämndens beslut
1.

Anta socialnämndens delegationsordning med föreslagen revidering.

Ärendebeskrivning
Ett behov av tillägg i socialnämndens delegationsordning föreslås under
punkt 4: Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Tillägg avser beslut om kontaktperson, 9 § p 4 LSS, och
avlösarservice, 9 § p 5 LSS.
Förslag på revidering
Nr 4.2 Ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice över 20 timmar
per vecka, delegat: utskott, lagrum: 7 och 9 §§ p 3, 4 och 5 LSS
Fördjupad redogörelse
Beslut om insatser enligt 9 § p 2-10 LSS är delegerat till biståndshandläggare. Då behov av insatser i form av kontaktperson och
avlösarservice kan överstiga 20 timmar per vecka föreslås att beslut i
omfattning mer än 20 timmar per vecka delegeras till utskott. Motsvarande
gräns finns redan i delegationsordningen gällande insatserna ledsagarservice
och personlig assistans.
Revideringen kan göras med ett tillägg i nummer 4.2 i gällande delegationsordning som avser beslut om ledsagarservice över 20 timmar enligt 9 § p 3
LSS.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180307, en sida
Utdrag, Delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområde,
sidor 1 och 24, reviderad SN 171120 § 97, två sidor
Lagrum
7 och 9 §§ p 4 och 5 LSS
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§ 29
Rapporter
(SN/2016:154,SN/2017:189,SN/2018:36,SN/2018:37,SN/2018:43,SN/2018
:48)

Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska genom sitt tillsynsansvar se till att ha en uppföljning
av de enskilda nämndernas ekonomi.
Underlag
Protokollsutdrag, KS 180213 § 9
Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2018, 2018-02-01, en sida.
Dnr: SN/2018:36/04 (KS/2018:37/04)
2. Plan Budgetprocess 2019
Ärendebeskrivning
En plan för budgetarbetet har tagits
fram, där datum för budgetberedningens sammanträden framgår.
Underlag
Protokollsutdrag, KS 180213 § 22
Plan budgetprocessen 2019, 2018-02-13, två sidor
Dnr: SN/2018:37/04 (KS/2018:51/04)
3. Boendeplan för vård och omsorg
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2018-02-12 om ett förslag av reviderad
boendeplan för vård och omsorg till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
har fattat beslut att återföra planen till socialnämnden att användas som ett
planeringsunderlag i verksamheten.
Underlag
Protokollsutdrag, KS 180213 § 11
Justerare
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Dnr: SN/2016:154/01 (KS/2016:230/01)
4. Uttalande från Synskadades Riksförbunds halvårsmöte - stoppa
häxprocessen!
Ärendebeskrivning
Handikapprådet har tagit del av ett uttalande från synskadades riksförbund,
SRF Dalarna, som har skickats till Dalarnas kommuner och Media och
beslutat att vidarebefordra uttalandet till kommunstyrelsen och
socialnämnden. Uttalandet är rubricerat Stoppa häxprocessen!
I uttalandet påtalas den utveckling som pågår gällande neddragningar av
insatser enligt LSS och SRF Dalarna kräver bland annat att kommunerna
tillämpar lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt
dess intention.
Underlag
Protokollsutdrag, KHR 180222 § 9
Uttalande, SRF, 171125, en sida
Dnr: SN/2017:189/73
5. GDPR - Information
Ärendebeskrivning
EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018. I
Sverige kommer den att ersätta den befintliga personuppgiftslagen (PUL).
Katarina Mansfeld, utvecklings- och kvalitetsledare, Gagnefs kommun, ger
muntlig information om den nya förordningen och om hur GDPR påverkar
kommunens arbete.
Underlag
PM, Sveriges Kommuner och Landsting, Allmänna Dataskyddsförordningen, 180312, 14 sidor
6. Protokollsutdrag, Kommunala handikapprådet 2018-02-22 § 4
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet har informerats om att tjänsten som syn- och
hörselinstruktör har dragits in som en besparingsåtgärd i budget 2018.
Tjänsten inrättades efter en motion 2014-09-26 ställd av Anki Enevoldsen
(C). Motionen beslutades med bifall i kommunfullmäktige 2015-10-14.
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Kommunala handikapprådet föreslår socialnämnden att tjänsten ska
återinrättas och beakta det i den kommande budgetprocessen.
Underlag
Protokollsutdrag, KHR 180222 § 4 (Socialförvaltningen – rapport)
Dnr: SN/2018:43/02
7. Skrivelse, Ensamkommande tonåringars asylprocess
Ärendebeskrivning
En skrivelse har inkommit från förslagsställare av ett medborgarförslag
rörande ensamkommande tonåringars asylprocess. Skrivelsen tas upp i
samband med att socialnämnden beslutar i ärendet avseende
medborgarförslaget.
Underlag
Skrivelse, förslagsställare av medborgarförslag (SN/2017:198/13), 180318,
en sida
Dnr: SN/2018:48/13
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§ 30
Anmälan av delegationsbeslut (SN/2018:20)

Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till individ- och familjeomsorgsutskottet (Ifou), socialnämndens ordförande och tjänstemän enligt
antagen delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområden.
Delegationsbeslut ska redovisas löpande till socialnämnden. Redovisningen
innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Redovisning av delegationsbeslut av myndighetsutövning inom individ- och
familjeomsorgen (IFO) dras ut i form av listor ur handläggningsprogrammet
Procapita och förvaras i socialförvaltningens närarkiv. Av listorna framgår
beslutsdatum, lag, beslutsfattare och typ av beslut, samt personuppgifter
(sekretess).
Delegationsbeslut
Ifou §§ 15, 180228
Ifou §§ 17-23, 25-26, 180305
Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och familjeomsorgen:
• Delegationsbeslut, Barn- och familjeenheten och vuxenenheten,
180212-180318
• Delegationsbeslut enligt SoL, Myndighetsenheten, 180212-180318
• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatri),
Myndighetsenheten, 180212-180318
Redovisning delegationsbeslut 14-22/2018
14/2018, Makulerat
15-16/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare
17/2018, Omedelbart omhändertagande enligt LVM, ordf. socialnämnden
18-22/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180315, två sidor
Innehållsförteckning, Individ- och familjeomsorgsutskottet 2018, två sidor
Lista, Redovisning av delegationsbeslut 180319, 14-22/2018, två sidor
Protokollsutdrag
SN, sekreterare
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§ 31
Flytt av anhörigstöd och demenssjuksköterskas lokaler (SN/2018:47)

Socialnämndens beslut
1.

Flytta kontor för demenssjuksköterska och anhörigstöd samt lokaler för
möten.

Ärendebeskrivning
Demenssjuksköterska och anhörigstöd har varsitt kontor på Villan i Djurås.
Demenssjuksköterskan har också anhöriggrupper som får handledning en
gång per vecka i det gemensamma mötesrummet på Villan.
Skolan har under en längre tid letat efter lokaler där man kan ge barn med
särskilda behov (s.k. hemmasittare) undervisning. Platser köptes tidigare i
Borlänge till en del av eleverna. Under hösten 2017 anställdes två
pedagoger och skolan startade en egen undervisningsgrupp för dessa elever i
Villan. Den hemlika miljön och närheten till Djuråsskolan har gjort att flera
elever börjat komma till undervisningen. På grund av detta är skolan i behov
av att utöka sin verksamhet så att fler barn med särskilda behov får
möjlighet att klara sin skolgång. Verksamhetsansvariga på skolan har tittat
på andra lokaler men har svårt att hitta något som är mer lämpligt än Villan.
Skolchef och verksamhetschef vård och omsorg har haft möte med
ordförande i BUN och SN, då någon av verksamheterna måste byta lokal.
Vid mötet framkom att det kan vara svårt att flytta på elever som nu åter
börjat gå i skolan, det finns inte andra lokaler som är lika bra lämpade för
den speciella undervisningen som erbjuds på Villan och verksamheterna kan
inte dela lokaler då antalet elever ökar. De barn som får undervisning på
Villan har särskilda behov och är mycket känsliga för faktorer som finns i
omgivningen och påverkas av den miljö som finns runt omkring. Anhöriga
som besöker Villan har också behov men inte av samma art som de elever
som har undervisning på Villan. På grund av detta beslutades att
demenssjuksköterska och anhörigstöd skulle titta på nya lokaler.
En riskanalys gjordes i verksamheten för anhörigstöd, de risker som
framkom var lokalernas placering, de nya lokalerna måste ligga centralt och
vara handikappanpassade. Det måste finnas kontor till anhörigstöd och
demenssjuksköterska. Det måste också finnas en samlingslokal i anslutning
till kontoren, där anhöriggrupper kan ha möten. Demenssjuksköterska,
anhörigstöd och verksamhetschef har tittat på fler alternativ och kommit
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fram till att en del av de lokaler som skolan hyr på bankhuset skulle passa
under förutsättning att en vägg sätts upp så att det finns två kontor. I övrigt
är lokalerna handikappanpassade och det finns hiss. De lokaler som
verksamheten förfogar över är ett mötesrum, två kontor, ett förråd samt del i
kök och toaletter. Lokalerna ligger ca 75 meter från nuvarande lokaler.
Bedömning
Anhörigstödet är en viktig del av kommunens verksamhet. Det är därför
viktigt att demenssjuksköterska och anhörigstöd erbjuds lokaler där man kan
bedriva samma verksamhet i som Villan. Verksamhetens bedömning är att
detta går i lokaler som finns på bankhuset. Då den undervisning som
bedrivits i Villan visat på ett lyckat resultat är det viktigt att skolan får
fortsätta och att fler elever med särskilda behov får en möjlighet att lyckas
med sina studier.
Finansiering
Skolan betalar hyra för lokalerna på bankhuset tom 181231. Pengar för hyra
2019 är äskade i budget. Hyran för lokalerna är ungefär den samma som den
hyra som socialförvaltningen tidigare betalat för Villan.
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