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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-04-23

§ 32
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2018:24)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga socialförvaltningens verksamhetsrapport 2018-04-18 till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skriftlig rapport från socialchef 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, 180418, en sida
Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 180418, åtta sidor
Statistik Ifo, jan-mars 2018, tre sidor
Rapportering avvikelser, Lex Sarah, klagomål och synpunkter,
socialförvaltningen, jan-mars 2018, fem sidor

Justerare

Sida

3

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-04-23

§ 33
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:19)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom socialnämndens ärendebalanslista.
Ett medborgarförslag har tillkommit på listan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180418, en sida
Ärendebalanslista för socialnämnden, 180423, en sida
Protokollsutdrag
SN, sekreterare

Justerare
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-04-23

§ 34
Ekonomisk prognos 2018-03-31 Socialnämnden (SN/2018:22)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga Prognos 2018-03-31 Socialnämnden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden lämnar en prognos per den 31 mars 2018 som är 12,7 mnkr
sämre än budget. Det största avvikelserna finns hos ÄO Särskilt boende,
IFO Vuxna vård och insatser och LSS Personlig assistans och Bostad med
särskild service.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunförvaltningen, 180419, en sida
Prognos 2018-03-31 Socialnämnden, kommunförvaltning, tre sidor
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-04-23

§ 35
Budget i balans 2018 (SN/2018:22)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga Budget i balans 2018-04-18 till handlingarna.

2.

Överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ett antal åtgärder har gjorts under 2017 för att anpassa verksamheten till
2018 års budget. I sammanställd rapport kan socialnämnden följa hur
verksamheten har lyckats med förväntade effekter på de åtgärder som har
planerats. Man kan även följa hur verksamheten förändras under året och
vad det har för effekt på ekonomin och kvaliteten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180418, en sida
Budget i balans 2018, socialförvaltningen, 180418, sju sidor
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-04-23

§ 36
Skapa Offentligt Skyddade Anställningar (OSA) genom omfördelning
av budget (SN/2017:191)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna omfördelning av budget för att skapa utrymme för offentligt
skyddad anställning, OSA.

Ärendebeskrivning
Det finns ett upparbetat samarbete mellan socialförvaltningens vuxenenhet
och arbetsmarknadsenheten (AME). Under hösten 2017 har ett arbete med
olika ”spår” utvecklats och påbörjats som delvis är en stegförflyttning med
målet att personer som är inskrivna ska nå en egen försörjning.
Ett behov har uppmärksammats att kunna erbjuda några personer som
uppbär ekonomiskt bistånd, en så kallad Offentligt Skyddad Anställning
(OSA) som skulle kunna vara ett naturligt utflöde för några individer från
det som kallas ”Arbetsspåret”. Målgruppen är personer som uppbär
ekonomiskt bistånd och inte arbetar eller studerar. Syftet är att förhindra att
personer hamnar i ett långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden samt
fastnar i ett beroende av ekonomiskt bistånd.
Förslaget är att omfördela ekonomiskt bistånd till ca tre OSA-platser, som
vardera rullar på max 12 månader. För en person med ekonomiskt bistånd
innebär detta ca 8-9000 kronor/månad, som omfördelas till AME vid
bokslutet. Med bidraget från Arbetsförmedlingen som följer för varje
individ kommer det inte att innebära några ökade kostnader för kommunen,
utan enbart en omfördelning av pengar internt.
Samhällsekonomiskt är det en vinst både för individerna och kommunen att
fler kommer in i arbetslivet, börjar betala skatt och förhoppningsvis kommer
ut i en reguljär anställning och kan leva ett självständigt liv.
Finansiering
Omfördelning av medel internt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180312, två sidor

Justerare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-04-23

§ 37
Internkontrollplan årsredovisning 2017 (SN/2016:146)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna årsredovisning 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
Redovisningen av internkontrollplanen visar bland annat att verksamheten
arbetat bra med ungdomar i riskzon och att korttidssjukfrånvaron har ökat.
Lagrum
Kommunallag, 1 kap. Styrelsen och övriga nämnder
6 § Nämnderna ska 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 ska 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 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan. Lag (2017:725).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180416, en sida
Intern kontrollplan 2017 årsredovisning, 180411, tre sidor
Tidigare beslut i ärendet
SN 171023 § 79
SN 161024 § 93
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-04-23

§ 38
Kvalitetsberättelse 2017 (SN/2018:57)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna kvalitetsberättelsen för 2017.

Ärendebeskrivning
Enligt Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsledningssystem (SOFS 2011:9, 7 kap 1§) bör den som bedriver
socialtjänst och/eller verksamheter enligt LSS också årligen upprätta en
sammanhållen kvalitetsberättelse.
Sammanfattning
Socialförvaltningen i Gagnefs kommun erbjuder tjänster för alla åldersgrupper. Varje dag möter medarbetarna ett stort antal medborgare med olika
behov. En viktig förutsättning för hög kvalitet är att den enskilde är delaktig
och har inflytande över sina insatser.
Socialförvaltningen arbetar med ständig utveckling för att på bästa sätt
tillgodose medborgarnas behov utifrån lagar, mål och ekonomiska
förutsättningar. Det finns en aktiv inställning till utveckling för att ständigt
hitta nya förbättringsområden.
All personal uppmanas att rapportera risker, tillbud och negativa händelser.
För att förbättra och kvalitetssäkra verksamheten i socialförvaltningen har
verksamheten bland annat arbetat med följande:
• Fortsatt utveckling av ständiga förbättringar
• Fler processer har skapats i kvalitetsledningssystemet, QPR
• Ett årshjul gällande systematisk uppföljning har skapats
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180416, två sidor
Kvalitetsberättelse 2017 socialförvaltningen, 180408, 26 sidor
Lagrum
SOSFS 2011:9 Kvalitetsledningssystem för socialtjänsten

Justerare
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§ 39
Patientsäkerhetsberättelse 2017 (SN/2018:58)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna Patientsäkerhetsberättelsen för 2017.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun har som vårdgivare skyldighet i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659) att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i
verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa
intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
Sammanfattning
Verksamheten genomför riskbedömningar enligt Senior Alert minst en gång
per år. Personalen arbetar i team och upprättar genomförandeplaner som
utgår från individens behov. Uppföljningar sker på teamträffar och när
risker uppmärksammas görs en åtgärdsplan.
Avvikelsesystem är idag inte är kopplat till journalerna. All personal
uppmanas skriva avvikelse då det är det enda sättet att upptäcka fel och
brister som behöver åtgärdas. Det finns bra rutiner för hur verksamheten tar
emot och hanterar klagomål och synpunkter, dessa rutiner finns i
socialförvaltningens kvalitetsledningssystem QPR.
Det utförs kontinuerligt loggkontroller i de datasystem som används i
verksamheten. Detta utförs enligt gällande rutiner. Samarbetet med Gagnefs
vårdcentral fungerar mycket bra. Verksamheten har regelbundna träffar och
gemensamma dokument har tagits fram gällande samverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180418, en sida
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017, 2018-04-11, elva sidor.
Lagrum
SOSFS 2011:9 Kvalitetsledningssystem för socialtjänsten
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659
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§ 40
Riktlinjer för bistånd i form av hemtjänst (SN/2018:34)
Socialnämndens beslut
1.

Anta nya riktlinjer för bistånd i form av hemtjänst.

Deltar ej i beslut
Daniel Bergman (S) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Beslut om hemtjänst tas enligt socialtjänstlagen. Beslutet grundar sig på
utredning av den enskildes behov av stöd i olika vardagliga situationer.
Socialtjänstlagen anger skälig levnadsnivå vilket förändras över tid. För att
biståndshandläggare och den som beviljas hemtjänst ska veta vilken nivå
som är skälig har kommunen riktlinjer. Riktlinjerna tas fram utifrån tidigare
riktlinjer, andra kommuners riktlinjer och specifika förhållanden som kan
råda i den egna kommunen.
När det gäller Gagnefs kommun finns inga speciellt specifika förhållanden.
Med skälig levnadsnivå avses en miniminivå, när det gäller ekonomiskt
bistånd tittar man på vad en låginkomsttagare har att röra sig med när den
summan fastställs. När det gäller hemtjänst kan inga specifika riktlinjer tas
när det gäller personlig omvårdnad, det man anger är vad som kan ingå.
När det gäller övrig service kan man sätta nivåer, exempelvis att städ
beviljas var tredje vecka, inköp och tvätt en gång per vecka. Det finns också
övriga insatser där man genom riktlinjer sätter begränsningar. I Gagnefs
kommun är det exempelvis socialt stöd, tillsyn och ledsagning. Detta gör
man för att det ska finnas en ram att hålla sig inom när man bedömer ett
behov utifrån skälig levnadsnivå som annars kan tolkas olika utifrån vem
som gör bedömningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180329, en sida
Nya riktlinjer för hemtjänst, socialförvaltningen, 180329, fyra sidor
Tidigare beslut i ärendet
Ks 130521 § 146 (KS/dnr 2013:364/73)
Lagrum
Socialtjänstlagen
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§ 41
Verksamhet för anhörigstöd - Svar angående anhörigcentrum Villan
(SN/2018:44)
Socialnämndens beslut
1.

Anta svar på skrivelse.

Ärendebeskrivning
Synpunkter på flytt av verksamhet från Villan till bankhuset har inkommit
till Gagnefs kommun. Socialförvaltningen har sammanställt ett svar på
skrivelsen.
Beslutsunderlag
Svar på skrivelse, socialnämnden, 180423, två sidor
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180418, en sida
Skrivelse, 180314, en sida
Protokollsutdrag
Gun-Britt Eriksson
Gun Karlbrand
Linnea Lindström
Margareta Meissner
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§ 42
Verksamhet för anhörigstöd - Svar angående nedrustning av
anhörigstöd och anhörigcentrum (SN/2018:49)
Socialnämndens beslut
1.

Anta svar på skrivelse.

Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit angående flytt av verksamhet från Villan i Djurås
till Bankhuset i Djurås. Skrivelsen innehåller också synpunkter på
anhörigstödsverksamheten i Gagnefs kommun som helhet.
Socialförvaltningen har sammanställt ett svar på skrivelsen.
Beslutsunderlag
Svar på skrivelse, socialnämnden, 180423, fyra sidor
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180418, en sida
Skrivelse, Barbro Ander, Gagnefs demensförening, 180319, två sidor
Protokollsutdrag
Barbro Ander, ordförande, Gagnefs demensförening
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§ 43
Rapporter (SN/2017:133)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Överenskommelser gällande samverkan inom hälso- och sjukvård i
Gagnef
Ärendebeskrivning
Syfte med överenskommelsen är att förtydliga samarbete och
ansvarsfördelning mellan kommunen och landstinget med patienten i fokus.
Underlag
Överenskommelse, 171220, 14 sidor
Protokollsutdrag, SAGA/BUS § 10 170918
Dnr SN/2017:133/10
2. Medborgarförslag om ensamkommande tonåringars asylprocess
Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att låta
ensamkommande tonåringar få stanna i kommunen tills asylprocessen är
klar. Socialnämnden har behandlat ärendet och lämnat det med förslag till
beslut till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har efter omröstning beslutat om ett förslag till beslut i
fullmäktige. Beslutet ändrar förslaget från socialnämnden.
Underlag
Protokollsutdrag, Ks § 147 180410
Dnr SN/2017:198/13
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§ 44
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 indvid- och familjeomsorgsutskottet (Ifou):
Ifou §§ 27-38, 180409
Ifou §§ 39-42, 180417
Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och
familjeomsorgen:
• Delegationsbeslut, Barn- och familjeenheten och vuxenenheten,
180319-180422
• Delegationsbeslut enligt SoL, Myndighetsenheten, 180319-180422
• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatri),
Myndighetsenheten, 180319-180422
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem 23-30/2018:
23/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180323
24/2018, Tillfällig utökning av ekonomiskt stöd för personlig assistans,
ordf. socialnämnden, 180326
25/2018, Upphandling inom LOU:s tjänstekategori 25 (hälsovård och
socialtjänster), över 40 pbb, ordf. socialnämnden, 180328, dnr
SN/2018:25/75
Justerare
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26/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180409
27-28/2018, Utse ombud att föra socialnämndens talan i allmän domstol,
verksamhetschef, 180305
29/2018, Beslut om polishandräckning LVU, ordf. socialnämnden, 180411
30/2018, Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas LVU,
ordf. socialnämnden, 180416
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180417, två sidor
Innehållsförteckning, Individ- och familjeomsorgsutskottet 2018, två sidor
Lista, Redovisning av delegationsbeslut 180423, två sidor
Protokollsutdrag
SN, sekreterare
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§ 45
Socialnämndens delegationsordning - tillägg (SN/2015:1)
Socialnämndens beslut
1.

Anta kompletterad delegationsordning innebärande att uppdra till
förvaltningschefen och, i denna fråga till dennes ersättare, att
underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med externa leverantörer.

Ärendebeskrivning
Till följd av ett ökat behov av att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal
(Pub-avtal) mellan Gagnefs kommun och externa leverantörer behöver
Socialnämndens delegationsordning kompletteras med ett uppdrag till
förvaltningschefen och i denna fråga dennes ersättare, att underteckna avtal
med externa leverantörer, vilka hanterar personuppgifter för kommunens
räkning.
Personuppgiftslag (1998:204) (PuL) har till syfte att skydda människor mot
att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med
behandling avses bland annat insamling, registrering, lagring och
bearbetning av personuppgifter. Samma gäller även med införandet av den
nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter PuL den 25 maj 2018.
Enligt PuL 3 §är varje nämnd/ kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för
den information som hanteras under des ansvarsområde och ska upprätta ett
Pub-avtal med den part som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning. I det skriftliga avtalet ska det särskilt
föreskrivas att biträdet får behandla personuppgifter bara i enlighet med
instruktionerna och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den
personuppgiftsansvarige ska vidta.
För att teckna pub-avtal behöver ett tillägg göras i socialnämndens
delegationsordning, som enligt föreliggande förslag innebär att uppdra till
förvaltningschefen, och in denna fråga dennes ersättare.
Nr

12.18

Ärendeslag
Delegat
Undertecknande av
personuppgiftsbiträdesavtal

Ansvarig verkställighet
Sc

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 180420, en sida

Justerare
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