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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-09-17

§ 63
Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård ska vara ett
alternativ till kommunal hemtjänst (SN/2018:51)
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1.

Avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Torbjörn och Berit Åsberg föreslår i ett medborgarförslag att:
Arvoderad anhörigvård ska vara ett alternativ till kommunal hemtjänst.
Anhörig som vårdar nära anhörig ska ha rätt till arvode/lön utifrån de behov
av insatser som beviljats vårdtagaren. Det ska vara den enskildes behov och
önskemål som ska ligga till grunden för hur, var och av vem behoven
tillfredsställs.
Bedömning
Socialnämndens bedömning är att anhöriga som har ett stort vårdansvar
behöver avlastning. Syftet med kommunens stöd till anhöriga är framför allt
att minska anhörigas fysiska, psykiska och sociala belastning. Detta erbjuds
via kommunens socialtjänst i olika former. Den anhöriga kan genom stödet
få en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa
minskar.
Det är svårt för kommunens socialtjänst att ha insyn och garantera att
enskilda får den omvårdnad de behöver av anhörigvårdare. Personal i
hemtjänst har utbildning och inarbetade rutiner för att ta kontakt med andra
professioner vid behov, exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut eller
sjukgymnast. I nationella kvalitetsmätningar ligger Gagnefs hemtjänst bland
de bästa i Sverige vid upprepade tillfällen.
Anhöriga kan inte ges samma grundutbildning eller fortbildning som
kommunens personal, vilket innebär att kommunen inte kan ställa samma
krav på anhöriga. Det är också svårt för kommunen att bedöma om en
anhörig är lämplig för uppdraget, om den vård som utförs är adekvat och
följer lagstiftning. Att både vara anhörig och ha en anställning för att
verkställa beslut kan vara en svår och komplicerad situation.
I Gagnefs kommun finns en väl fungerande hemtjänst med hög kvalitet i
sina insatser och ett fullgott stöd för de som vårdar eller stödjer anhöriga
och den som är i behov av stöd. Mot denna bakgrund anser socialnämnden
att Gagnefs kommun inte ska införa arvoderad anhörigvård.

Justerare
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Lagrum
5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Andersson (KOSA): Bifall till liggande förslag.
Jonas Wittink (MP): Bifall till liggande förslag.
Birgitta Floresjö (C): Återremittera medborgarförslaget med uppdrag att
komplettera beslutsunderlaget med en redogörelse av hur modeller av
anhöriganställningar kan se ut och hur vården kvalitetssäkras i kommuner
där detta är infört, exempelvis Umeå kommun.
Barbro Wallin (M): Bifall till Birgitta Floresjös (C) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer liggande förslag mot förslag av Birgitta Floresjö (C) 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).
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

C

X

Birgitta Floresjö
Jonas Wittink

Nej

Avstår

V

MP

-

V

Daniel Bergman

S

X

V

Barbro Wallin

M

Marie Karlsson

L

V
V
Totalsumma:

4

3

Reservation
Mot beslut reserverar sig Birgitta Floresjö (C) till förmån för eget förslag.
Barbro Wallin (M) lämnar skriftlig reservation, bilaga 1
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 180903, två sidor
Protokollsutdrag, KF 180307 § 4, en sida
Medborgarförslag, 2018-02-14, en sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Justerare

Frånvaro

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-09-17

§ 64
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2018:24)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga socialförvaltningens verksamhetsrapport 2018-09-17 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.
Muntlig information
Kristina Öhrn-Olars, ungdomsstödjare, informerar om den uppstartade
samverkansgruppen Fokus Unga med representanter från
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt från
landstingets ungdomsmottagning och första linjeverksamheten Famnen.
Information ges också om pågående projekt Psykisk hälsa 2018 som under
hösten påbörjat med en serie av föreläsningar riktade till barn och unga i
årskurs 6-9, föräldrar och vuxna runt barn samt personal i skol- och
socialtjänstsverksamhet.
Jenny Mogren och Charlotte Törnblom, förvaltningsadministratörer,
informerar om pågående arbete med revidering av socialnämndens
dokumenthanteringsplan. När arbetet är klart ska planen upp för beslut i
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 180828, en sida
Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 180917, 18 sidor

Justerare

Sida
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§ 65
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:19)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av socialnämndens ärendebalanslista.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 180911, en sida
Ärendebalanslista för socialnämnden, 180917, en sida
Protokollsutdrag
SN, sekreterare

Justerare

2018-09-17
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§ 66
Delårsbokslut SN 2018 - muntlig information (SN/2018:22)
Förslag till beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Muntlig information gällande socialnämndens delårsbokslut 2018.
Delårsbokslut Socialnämnden 2018 redovisas på socialnämndens
sammanträde 2018-10-22.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 180831, en sida

Justerare

Sida
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§ 67
Plan för målarbetet 2019 (SN/2018:145)
Socialnämndens beslut
1.

Anta plan för målarbetet för socialnämnden med de revideringar som
socialnämnden har uppmärksammat.

2.

En halvdagskonferens gällande socialnämndens mål samt budget i
balans 2018 hålls den 22 oktober kl 9.00, innan ordinarie sammanträde
med start kl.13.00.

Ärendebeskrivning
Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål ska socialnämnden fastställa
egna mål som ligger till grund för det fortsatta målarbetet i
socialförvaltningen. En plan för målarbetet har utarbetats och arbetet ska
vara klart i januari 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Gret Olsson (S): Tillägg till beslutspunkt 1, med de revideringar som
socialnämnden har uppmärksammat.
Tilläggsbeslut (beslutspunkt 2), En halvdagskonferens gällande
socialnämndens mål samt budget i balans 2018 hålls den 22 oktober, innan
ordinarie sammanträde med start kl.13.00.
Beslutsgång
Ordföranden ställer tilläggsförslagen mot avslag och finner att socialnämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlånade, Socialförvaltningen, 180910, en sida
Målarbetet i socialnämnden 2019, 180911, tre sidor

Justerare

Sida
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§ 68
Socialnämndens delegationsordning - förslag på revidering (SN/2015:1)
Socialnämndens beslut
1.

Anta delegationsordningen inom socialnämndens verksamhetsområde
med föreslagna revideringar.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har gått igenom delegationsordningen inom
socialnämndens verksamhetsområde. Uppmärksammade tilläggs- och
revideringsförslag presenteras i beslutsunderlag. Ändringar i delegationen
avser främst myndighetsenheten och beslut gällande omsorg om äldre samt
personer med funktionshinder.
Tilläggsförslag har även gjorts gällande upprättande av hyresavtal och
hantering av avtal inom verksamheten för integration. I övrigt är
revideringsförslagen av redaktionell karaktär.
Som ett tillägg i delegationsordningen föreslås även att delegation ges till
verksamhetschef att fortlöpande göra redaktionella ändringar av
delegationsordningen. Med redaktionella ändringar avses exempelvis ändrad
numrering, avsnittsindelning, lagrumshänvisning samt ändringar av
kommentarer till respektive ärendeslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 180911, en sida
Socialnämnden delegationsordning – förslag på revideringar,
Socialförvaltningen, 180917, 40 sidor
Tidigare beslut i ärendet
SN 150401 § 1
SN 160912 § 79
SN 161121 § 109
SN 170213 § 16
SN 170424 § 38
SN 170918 § 64
SN 171120 § 97
SN 180319 § 28
SN 180423 § 45
Protokollsutdrag
Socialförvaltningen + handling (A.H.S)

Justerare

Sida
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§ 69
Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 2 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.

3.

Uppdra åt förvaltningschef att ta fram rutin för en särskild redovisning
till socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott av de skäl som
föreligger till att beslut inte har verkställts efter sex månader.

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 2018
IFO:
Gynnande beslut
Avbruten
Skäl till att
verkställighet
beslutet inte
verkställts
Inget att rapportera

Justerare

Verkställt

Avslutat

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

OF:
Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet

Kontaktperson LSS 171009
Kontaktperson LSS 171113
Ledsagarservice LSS 171113
Kontaktperson LSS 180312

Sammanträdesdatum

Sida

2018-09-17
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Skäl till att
beslutet inte
verkställts
Resursbrist*
Resursbrist*
Resursbrist*
Resursbrist*

Verkställt

Avslutat

Verkställt

Avslutat

* Annonsering har gjorts i annonsblad och rekrytering fortgår.
ÄO:
Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet

Skäl till att
beslutet inte
verkställts

Inget att rapportera

Lagrum
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL)
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Andersson (KOSA): Tilläggsbeslut (beslutspunkt 3), Uppdra åt
förvaltningschef att ta fram rutin för en särskild redovisning till
socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott av de skäl som
föreligger till att beslut inte har verkställts efter sex månader.
Beslutsgång
Ordförande ställer tilläggsförslag mot avslag och finner att socialnämnden
beslutar enligt tilläggsförslag.
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerare
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§ 70
Överförmyndare i samverkan Falun - Borlänge regionen - Samordnad
föreläsning i Lindberghallen.
Socialnämndens beslut
1.

Medverka i samordnad föreläsning den 25 oktober kl 18.30 med att
tillhandahålla lokal samt annonsera i lokala annonsblad.

Ärendebeskrivning
Demensföreningen i Gagnef har tagit initiativ till att anordna ett föredrag av
Överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen med rubriken ”Den
viktiga framtidsfullmakten som alla bör ha inför eventuella framtida
händelser”. Gagnefs kommun och ABF har tillfrågats att medverka i
samordningen av evenemanget den 25 oktober 2018.
Socialnämndens beredning har berett ärendet.
Beslutsunderlag
Annonstext, en sida

Justerare
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§ 71
Rapporter (SN/2018:105, SN/2018:86, SN/2018:9)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Avtal avseende Grön förrehabilitering i Nedansiljan; Skogsstyrelsen
och Gagnef, Leksands och Rättviks kommuner
Ärendebeskrivning
Leksand, Rättvik och Gagnefs kommuner har beviljats medel från
Nedansiljans samordningsförbud för att genomföra en förstudie som syftar
till att utreda och klarlägga förutsättningarna för att skapa en
förrehabiliterande verksamhet i regionen.
Underlag
Avtal mellan Skogsstyrelsen och Leksand, Rättvik och Gagnefs kommuner,
180625, fyra sidor
Dnr: SN/2018:86/10
2. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Beslut
Ärendebeskrivning
Tillsyn av socialnämnden i Gagnefs kommun utifrån inkomna uppgifter
avseende att nämnden placerat en ungdom i en tillståndspliktig verksamhet
som saknade tillstånd. (IVO:s dnr 8.5-9187/2018-4)
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.
Underlag
Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 180529, två sidor
Dnr: SN/2018:9/70
3. Rutin för hantering av nämndsinitiativ
Ärendebeskrivning
Kommunallagen, 4 kap, 17§, stadgar att ”ledamöterna i nämnderna får
väcka ärenden i nämnderna”. Kommunfullmäktige har antagit och godkänt
rutin för hantering av nämndinitiativ i Gagnefs kommun.

Justerare

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Underlag
Protokollsutdrag, Kf 180614 § 82, två sidor
Dnr: SN/2018:185/00
4. Lupp 2018 – information
Ärendebeskrivning
Informationen utgår.
5. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret
2018 – reviderat utfall
Ärendebeskrivning
Statistiska centralbyrån (SCB) har delgett resultat av beräkningarna
avseende utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner för utjämningsåret 2018.
Bifogat material publiceras även på SCB:s hemsida:www.scb.se/OE0115.
Underlag
Statistiska centralbyrån (SCB), Sammanställning, Utjämningsår 2018,
reviderat utfall, mars 2018, 38 sidor
Dnr: SN/2017:200/73
6. VO-college/Vård- och omsorgsprogrammet, Gagnefs kommun information
Ärendebeskrivning
Marie Karlsson, omvårdnadslärare, informerar muntligt om innehåll och
upplägg av vård- och omsorgsprogrammet vid vuxenutbildningen i Gagnef,
och vilken kompetens som erhålls efter avslutad utbildning. Även en
vårdbiträdesutbildning finns att tillgå och som kan kombineras med kurser i
svenska/svenska som andra språk eller andra allmänna kurser. Vård- och
omsorgsutbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Dalarna.

Justerare
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§ 72
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 180618 §§ 50-68
Ifou 180718 §§ 69-72
Ifou 180903 §§ 73-75
Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten
• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,
180524-180916
• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,
180524-180916
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem 31-33/2018:
34/2018, Makulerat
35/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180525
36/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180528
37/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180608
38/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180612
Justerare
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39/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180612
40/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180613
41/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180620
42/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180608
43/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180625
44/2018, Anställning under sex månader, enhetschef, 180621
45/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180711
46/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180719
47/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180814
48/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180828
49/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180829
50/2018, Begäran om allmän handling socialtjänsten, ordförande, 180829
51/2018, Förlängd insats hemtjänst; egenvård, ordförande, 180801
52/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180830
53/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180913
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 180911, två sidor
Innehållsförteckning, Individ- och familjeomsorgsutskottet 2018, tre sidor
Lista, Redovisning av delegationsbeslut 180913, tre sidor
Protokollsutdrag
SN, sekreterare

Justerare
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§ 73
Nämndsinitiativ
Socialnämndens beslut
1.

Remittera nämndinitiativet till beredningen.

Ärendebeskrivning
I ett nämndinitiativ till socialnämnden föreslår Patrik Andersson
(KOSA) och Jonas Wittink (MP) att utöka Björbo servicehem/säbo
med tio platser med byggstart så fort som möjligt.
Beslutsunderlag
Nämndinitiativ, 2018-09-17, en sida.
Protokollsutdrag
Sn beredning
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RESERVATION

Undertecknad reserverar sig mot socialnämndens beslut 2018-09-17 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag om
arvoderad anhörigvård.
Det är inte politikernas uppgift att bestämma över den enskilde, men vi har att följa
lagen, i det här fallet Socialtjänstlagen.
Socialtjänsriagen genomsyras av omsorg om individen, och individens behov ska
alltid sättas i centrum.
Det kan då bl.a. handla om den enskildes möjlighet att påverka sin
livssituation och den vård och det sociala stöd han eller hon får, ett så kallat
individuellt inflytande eller individuell medverkan. Denna typ av medverkan
och inflytande har stöd i socialtjänstlagen där huvudregeln säger att verk
samheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och
integritet (1 kap. 1 § SoL) samt att insatserna ska utformas och genomföras
tillsammans med den enskilde (3 kap. 5 § SoL). Om man följer denna huvudregel,
måste man kunna acceptera att en anhörig utför de insatser som beslutats av
socialtjänsten. Socialtjänsten har naturligtvis ansvar för att insatserna utförs enligt
den överenskommelse och med den kvalitet som överenskommits samt att tillgodose
de behov av stöd som den anhörige kan tänkas ha under givna förutsättningar.
Det innebär att ett existensiellt förhålLningssätt och stor flexibilitet måste prägla
socialtj änstens insatser.
Att då förvägra den anhörige en rimlig ersättning för de insatser som utförs och som
annars skulle ha utförts av hemtjänsten måste ses som ett försök att begränsa
medinflytandet för såväl den närstående som den anhörige.
Djurås den 17 september 2018
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Barbro Wallin

