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Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:15,
Beslutande
Ledamöter

Ann-Gret Olsson (S), ordförande
Marie Karlsson (L)
Barbro Wallin (M)
Birgitta Floresjö (C)
Patrik Andersson (KOSA) § 50
Daniel Bergman (S)
Övriga närvarande
Tjänstemän

Malin Lindén Ohlsson, socialchef
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg §§ 50-56
Elisabeth Pettersson, verksamhetschef hälso- och sjukvård §§ 50-53
Torben Stenberg, verksamhetschef integration §§ 50-53
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg §§ 50-56
Karin Halvarsson, ekonom § 52
Erica Arvidsson, ekonom § 52
Krister Lindström, arbetsledare fordonsservice, arbete & utvecklingsenheten § 50
Justering
Justerare

Birgitta Floresjö (C)
Plats och tid

Justerade paragrafer

Kommunkontoret Djurås 2018-06-04, kl. 15:30

§50-§61

Underskrifter
Sekreterare

________________________________
Margareta Marjeta
Ordförande

________________________________
Ann-Gret Olsson (S)
Justerare

________________________________
Birgitta Floresjö (C)
Justerare
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Justerade paragrafer

Datum för anslags uppsättande

§50-§61

2018-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret Djurås

2018-06-27

Underskrift

________________________________
Margareta Marjeta
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-28

§ 50
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2018:24)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga socialförvaltningens verksamhetsrapport 2018-05-21 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, 180511, en sida
Socialförvaltningens verksamhetsrapport 180521, 16 sidor

Justerare

Sida
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-28

§ 51
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:19)
Socialnämndens beslut
1.

Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från
socialnämndens ärendebalanslista.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom socialnämndens ärendebalanslista. Nedan
uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas:
Datum / § / Diarienummer

Ärenderubrik

Sn 180319 § 17
SN/2017:77/04

Medborgarförslag om ensamkommande
tonåringars asylprocess

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180521, en sida
Ärendebalanslista för socialnämnden, 180528, en sida
Protokollsutdrag
SN, sekreterare

Justerare

Sida
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Sammanträdesdatum
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2018-05-28

§ 52
Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Socialnämnden (SN/2018:22)
Förslag till beslut
1.

Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Socialnämnden till
handlingarna.

2.

Lämna Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Socialnämnden till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden lämnar en prognos per den 30 april 2018 som är 12,1 mnkr
sämre än budget. Detta är en förbättring med 634 tkr mot föregående
prognos. De största avvikelserna mot budget finns inom ÄO Särskilt
boende, LSS Personlig assistans och Bostad med särskild service.
I beräkningsmodellerna som används för att prognostisera
personalkostnaderna inkluderas även 2018 års lönehöjning. Nämndernas
budget kompenseras för detta under året och budgetjusteringen är
exkluderad i prognosen. Därför kommer avvikelsen per automatik att
förbättras när justeringen är genomförd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 180509, en sida
Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Socialnämnden, fyra sidor
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare

Sida
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§ 53
Budget i balans 2018 (SN/2018:22)
Förslag till beslut
1.

Lägga Budget i balans 2018-05-21 till handlingarna

2.

Överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ett antal åtgärder har gjorts under 2017 för att anpassa verksamheten till
2018 års budget. I rapporten kan socialnämnden följa hur verksamheten har
lyckats med förväntade effekter på de åtgärderna som planerats. Man kan
även följa hur verksamheten förändras under året och vad det har för effekt
på ekonomin och kvaliteten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180511, en sida
Budget i balans 2018, socialförvaltningen, 180525, 11 sidor

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-28

§ 54
Ohälsotal i socialförvaltningen 2017 (SN/2018:79)
Socialnämndens beslut
1. Lägga rapporten till protokollet.
Ärendebeskrivning
Under 2017 har ett av målen i socialförvaltningen varit att minska korttidssjukfrånvaron från föregående år. Resultatet för 2017 visade totalt en ökning
istället för den önskade minskningen.
Utifrån resultatet beslutade förvaltningsledningen att en analys skulle
genomföras av korttidsfrånvaron och de åtgärder som genomförts och
planerades att genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180510, en sida
En analys av ohälsotal i socialförvaltningen 2017, 180510, åtta sidor

Justerare
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Sammanträdesdatum
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2018-05-28

§ 55
Risk och konsekvensanalys Solgården (SN/2018:74)
Socialnämndens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Det har varit rörigt på Solgården under en längre period, dels på grund av
fastighetens utformning och dels på grund av att ordinarie enhetschef haft
stor frånvaro. Personal som arbetar på Solgården har varit i kontakt med
verksamhetschef, politiker och facklig organisation, då personal anser att det
finns mycket som inte fungerar tillfredställande.
På grund av detta har flera åtgärder vidtagits och en handlingsplan har tagits
fram för att åtgärda eller minska problemen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180507, en sida
Risk- och konsekvensanalys Solgården, socialförvaltningen, 180528, 4 sidor

Justerare

Sida
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Socialnämnden

2018-05-28

§ 56
Växelvården i Gagnefs kommun - svar på klagomål (SN/2018:72)
Socialnämndens beslut
1.

Anta svaret i klagomålsärendet.

Ärendebeskrivning
Brev med synpunkter och klagomål har inkommit från kommunens
demensförening. Klagomålet avser ett beslut gällande kommunens
växelvårdsplatser och omfördelning av dessa på olika äldreboenden.
Sammanfattning
Beslut om att erbjuda andra platser för växelvård togs i samband med att
korttidsplatserna stängdes. Detta kunde dock inte genomföras på grund av
platsbrist. Syftet är att personer med demenssjukdomar ska få en fast
växelvårdsplats på ett demensboende och att personer med somatiska
sjukdomar ska få en fast växelvårdsplats på särskilt boende som är anpassat
för den målgruppen.
Tidigare har de som haft växelvård inte erbjudits samma rum vid växelvård
och i vissa fall har man bytt rum eller fått delat rum under en och samma
växlingsperiod. I slutet av april blev de lägenheter som var tänkta som
växelvårdsplatser lediga. Verksamhetschef och enhetschefer beslutade
därför att de som har beviljats växelvård skulle byta plats/boende från och
med den 29 maj.
Information gick ut till de personer som har växelvård och detta skapade
stor oro hos framförallt anhöriga. Anhöriga till personer med demenssjukdom kunde inte tänka sig att byta plats då man kände sig trygg med det
som erbjudits tidigare. Det fanns också klagomål på att information som gått
ut var för knapphändig.
På grund av detta beslutade verksamheten att de personer som har växelvård
på Gullvivan (demensboende) får vara kvar där. Verksamhetschef och
boendesamordnare ringde till samtliga anhöriga och backade i tidigare
beslut. Ordförande i demensföreningen fick också information om detta via
telefonsamtal med verksamhetschef.
Personer med somatiska sjukdomar kommer att byta plats som det är tänkt
till de mindre rummen som finns på Tjärnsjögården. Även om det fanns en

Justerare

Sida
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viss oro även i denna grupp har man blivit nöjd efter att man besökt
Tjärnsjögården.
Brev har inkommit från demensföreningen i samband med detta. Brevet
lämnades innan verksamhetschef haft samtal med ordförande i
demensföreningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180517, två sidor
Svar på klagomål, socialnämnden, 180528, en sida
Brev, Demensföreningen i Gagnef, 180430, en sida
Protokollsutdrag
Ordförande, Demensföreningen i Gagnef

Justerare
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§ 57
Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 1 2018)
(SN/2018:88)
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 – 1:a kvartalet 2018
IFO:
Gynnande beslut

Inget att rapportera

Justerare

Avbruten
verkställighet

Skäl till att
beslutet inte
verkställts

Verkställt

Avslutat

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

OF:
Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet

Kontaktperson LSS 171009
Kontaktperson LSS 171113
Ledsagarservice LSS 171113
* Annonsering har gjorts i annonsblad
ÄO:
Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet

Särskilt boende 170620
Särskilt boende 170719
Lagrum
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL)
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Revisorer
__________

Kommunsekreterare

Justerare
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Skäl till att
beslutet inte
verkställts
Resursbrist*
Resursbrist*
Resursbrist*

Skäl till att
beslutet inte
verkställts
Resursbrist
Resursbrist

Verkställt

Avslutat

Verkställt

Avslutat

180206
180205
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§ 58
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 § 43, 180426
Ifou § 44, 180515
Ifou §§ 45-49, 180515
Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och
familjeomsorgen:
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem 23-30/2018:
Beslutsunderlag
Innehållsförteckning, Individ- och familjeomsorgsutskottet 2018, två sidor
Lista, Redovisning av delegationsbeslut 180528, två sidor
Protokollsutdrag
SN, sekreterare

Justerare

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-28

14

§ 59
Riktat statsbidrag till tonåringar i asylprocess (SN/2018:95)
Socialnämndens beslut
1.

Uppdra åt socialchefen att utreda hur det riktade statsbidraget kan
nyttjas i enlighet med uppdrag av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige har föreslagits att låta
ensamkommande tonåringar få stanna i kommunen tills asylprocessen
är klar.
Kommunfullmäktige beslutade 180503 § 41 enligt följande:
Ge socialnämnden i uppdrag att använda det riktade statsbidraget som
avses i medborgarförslaget, och eventuellt tillkommande sådant stöd, på
liknande sätt och under liknande förutsättningar som i Avesta, Mora
och Smedjebackens kommun. Samt att med uppdraget till
socialnämnden anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kf 180503 § 41, två sidor (KS/2017:198/13)

Justerare
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§ 60
Rapporter (SN/2017:198)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Vision för Gagnefs kommun 2030 samt Värdegrund för Gagnefs
kommun
Ärendebeskrivning
En politisk styrgrupp har tagit fram föreliggande förslag till Vision för
Gagnefs kommun 2030 och förslag till Värdegrund för Gagnefs kommun.
Förslaget har antagits av kommunfullmäktige 180503 § 50.
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 180503 § 50
Vision 2030, två sidor
Värdegrund Gagnefs kommun, en sida
Handlingsnummer: 2018:552,553
Dnr: KS/2017:81
2. Medborgarförslag om ensamkommande tonåringars asylprocess
Ärendebeskrivning
Hänvisning till § 59
Underlag
Protokollsutdrag Kf 180503 § 41, två sidor
Dnr: SN/2017:198/13
(KS/2017:198/13)
3. Gemensam kvinnojour
Ärendebeskrivning
Socialnämnden i Gagnef har ingått i ett avtal om en gemensam kvinnojour
med Vansbro och Leksands kommuner. Avtalet upphörde 31 december
2017. Ett nytt avtal för fortsatt samverkan är under framtagande.

Justerare
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§ 61
Överförmyndare i samverkan Falun- Borlänge regionen – Samordnad
föreläsning i Lindberghallen
Socialnämndens beslut
1.

Lägga informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning
Ann-Gret Olsson (S), ordförande, informerar från Anhörigrådets
sammanträde. Demensföreningen i Gagnef planerar en föreläsning i höst av
Överförmyndare i samverkan Falu-Borlängeregionen. Socialnämnden
föreslås medverka i anordnandet och tillhandahålla lokal för föreläsningen i
Lindberghallen i Djurås. Ärendet tas upp på beredningen inför nästa
sammanträde den 17 september.

Justerare

