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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare      
      
      
      

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:30 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Ann-Gret Olsson (S), ordförande 
Daniel Bergman (S) §§ 75, 77, 79, 81 
Patrik Andersson (KOSA)  
Birgitta Floresjö (C) 
Barbro Wallin (M) 
Marie Karlsson (L) §§ 75, 77-87 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anders Eriksson (MP) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP)  
Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) §§ 76, 78, 80, 82-87 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Anders Eriksson (MP) 
Margreth Göransdotter (S) 
 
Tjänstemän 
Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg §§ 75, 77, 79 
Torben Stenberg, verksamhetschef integration §§ 75, 77, 79, 81 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg §§ 75, 77, 79 
Erica Arvidsson, ekonom §§ 75, 79 
Karin Halvarsson, ekonom § 79 
Chrijstina Ottosson, socialsekreterare, del av § 77 
Kristina Öhrn-Olars, ungdomsstödjare, del av § 77 
Rosa Flank, ungdomssamordnare, del av § 86 
 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Birgitta Floresjö (C) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-10-26, kl. 13:00 §75-§87 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Ann-Gret Olsson (S)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Birgitta Floresjö (C)  
 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2018-10-22 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§75-§87 2018-10-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2018-11-20 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Margareta Marjeta 
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§ 75 
Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg (SN/2018:158) 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg. 
2. Riktlinjerna träder i kraft från och med 1 januari 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Dagens rutin för avgiftshandläggning inom vård och omsorg har setts över 
eftersom den i vissa fall är ojämlik och bryter mot kommunallagens 
likställighetsprincip. Rutinerna har varit under utredning av tjänstemän och 
resulterat i förslag till nya riktlinjer. De nya riktlinjerna står för en jämlik 
avgiftshandläggning utifrån befintliga lagar och likställighetsprincipen.  
 
I förslaget till nya riktlinjer närmar vi oss en mer standardiserad 
handläggning liknande omgivande kommuner. Ett antagande av de nya 
riktlinjerna innebär en intäktsökning för verksamheter. Påverkan för 
vårdtagarna varierar, en del får en högre avgift och en del får en lägre avgift. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 181005, en sida 
Riktlinjer, Avgifter inom Vård och Omsorg, Gagnefs kommun, 12 sidor 
Bilaga 1 Beloppsnivåer, en sida 
Bilaga 2 Sammanfattande beskrivning om förändringar riktlinjer, 11 sidor 
Bilaga 3 Sammanställning avgifter, två sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + Riktlinjer inkl bilagor 
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§ 76 
Förnyat samverkansavtal för Vård och omsorgscollege 2019-2022 
(SN/2018:150) 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
1. Ställa sig bakom förlaget till nytt samverkansavtal för Vård och 

omsorgscollege 2019-2022 (RD 2016/92). 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Marie Karlsson (L) i beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarna inbjuder Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna att 
lämna synpunkter på förslag till beslut för nytt samverkansavtal för Vård 
och omsorgscollege 2019–2022. 
 
Bakgrund 
2016 ingick samtliga dalakommuner, Landstinget Dalarna och Region 
Dalarna ett samverkansavtal om att omstarta Vård och Omsorgscollege 
Dalarna. Samverkansarbetet startade 1 januari 2017 och innebär att 
arbetsgivare, arbetstagare och utbildare samverkar för att säkerställa och 
utveckla kvalitet inom utbildning och kompetensutveckling till vård och 
omsorg. Landstinget är arbetsgivare för en processledare på halvtid. 
Nuvarande avtal löper ut 30 juni 2019. 
 
Samarbetet bygger på en regional och sex lokala verksamhetsplaner. 
Samarbetet inom Vård och Omsorgscollege har resulterat i många 
aktiviteter som utvecklat länets kompetensförsörjningsarbete och bidragit 
till att stärka och utveckla kvaliteten i utbildningen till vård och omsorg. 
Vård och Omsorgscollege är idag ett fungerande forum som hanterar 
frågeställningar som rör hela arbetsmarknaden och aktörer i hela länet. I 
dagsläget begränsas dock det fortsatta utvecklingsarbetet av små resurser för 
processledning och samverkansinsatser. Vård och omsorgssektorn står inför 
stora utmaningar att klara nödvändig rekrytering samt att utveckla och 
behålla befintlig personal.  
 
Remiss 
Syftet med remissen är att bedöma förutsättningarna att realisera det 
föreslagna beslutet. Remissen vill ha svar på tre frågeställningar. 
 
Hur bedömer kommunerna och Landstinget Dalarna förutsättningarna för 
att: 
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1. ställa sig bakom förslaget att förlänga avtalet? 
2. ställa sig bakom förslaget till finansiering? 
3. Komma med synpunkter och förslag till huvudmannaskap för Vård 

och Omsorgscollege. 
 
Remissvar 
Socialförvaltningen ställer sig positiv till att fortsätta det väl fungerande 
arbetet som bedrivs genom Vård och Omsorgscollege och ser som en 
självklarhet att förlänga avtalet.  
 
Många aktiviteter har sedan omstarten 2017 bidragit till att utveckla 
kompetensförsörjningsarbete och behovet av att samverka i dessa frågor i 
länet för att hålla en hög och jämn kvalitet i utbildningen är fortsatt stor.  
 
Ökningen av medlemsavgiften känns berättigande med tanke på att den varit 
det samma sedan 2008 och innebär för Gagnefs del en ökning med cirka 
5000 kr.  
 
Vård och Omsorgscollege arbetar tillsammans med kommunerna och 
Landstiget i Dalarna att systematiskt matcha nivån på utbildningen, med den 
efterfrågade kompetensen i verksamheterna. Det gör att man snabbare kan 
ställa om utbildningen när så behövs och det leder till att man bättre står 
rustade för framtidens välfärdsutmaning.  
 
Socialförvaltningen anser att huvudmannaskapet ska ligga hos Region 
Dalarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181016, två sidor 
Remiss, Region Dalarna, 180917, en sida (RD 2016/92) 
Remiss; Förlängd remisstid, Region Dalarna, 180921, en sida 
Tjänsteutlåtande + bilagor 1-3, Region Dalarna, 180703, 22 sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + remiss 
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§ 77 
Socialförvaltningen verksamhetsrapport 181022 (SN/2018:24) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 181022 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 vuxen- 
och barn- och familjeenheten samt avvikelserapportering, klagomål och Lex 
Sarah-anmälningar inom samtliga verksamheter. 
 
Information 
Christina Ottosson, socialsekreterare, och Kristina Öhrn-Olars, 
ungdomsstödjare, informerar om Lovis (lokal vård i samverkan), lokal vård 
i samverkan mellan socialförvaltningen och Gagnefs vårdcentral riktat till 
personer med risk- och missbruksproblematik.  
 
Övriga frågor 
Birgitta Floresjö (C), har kontaktats av en kommunmedborgare gällande en 
person som vid hemgång från sjukhus inte fått den vård hen hade behov av.  
Verksamhetschef Anna Eklund redogör för gången och samordningen 
mellan kommunens biståndshandläggare och lasarettet när behov finns av 
fortsatt vård i kommunen vid hemgång och en fortsatt vårdplanering.  
 
Förvaltningschef Malin Lindén Ohlsson uppmanar socialnämndens 
förtroendevalda som kommer i kontakt med frågor, synpunkter och 
klagomål gällande verksamheten att hänvisa till kommunens blankett för 
synpunkter och klagomål för att ett ärende ska följas upp och utredas av 
socialförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181008, en sida 
Socialförvaltningens verksamhetsrapport 181022, fem sidor 
Avvikelserapportering 2018 (jan-sept), fem sidor 
Statistik, IFO 2018 (jan-sept), tre sidor 
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§ 78 
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:162) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av socialnämndens ärendebalanslista.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181009, en sida 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 181022, en sida 
 
Protokollsutdrag 
SN, sekreterare 
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§ 79 
Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Socialnämnden (SN/2018:22) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Socialnämnden till 

handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar en budgetuppföljningsprognos per den 31 augusti 
2018 som är 5,3 mnkr sämre än budget men 6,6 mnkr bättre än föregående 
prognos. De största avvikelserna finns hos Vård- och omsorg och LSS. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 181003, en sida 
Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Socialnämnden, fyra sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 80 
Budget i balans 2018 (SN/2018:22) 
 
Socialnämndens beslut  
1. Lägga Budget i balans 181022 till handlingarna. 
2. Överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
  
Ärendebeskrivning 
Ett antal åtgärder genomfördes under 2017 för att anpassa verksamheten till 
2018 års budget. I detta dokument kan socialnämnden följa hur 
verksamheten har lyckats med förväntade effekter på de åtgärderna som 
planerats. Resultatet för socialförvaltningen har förbättrats sedan föregående 
rapport daterad 180521. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181008, en sida 
Budget i balans 181022, 10 sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 81 
Riktat statsbidrag till tonåringar i asylprocess (SN/2018:95) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att använda det riktade statsbidraget om 

625 000 kr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 180503 § 41.  
 
Ärendebeskrivning 
Utredning enligt uppdrag, SN 180528 § 59, lämnas till socialnämnden utan 
förslag till beslut. 
 
Bakgrund 
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 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181016, en sida 
Utredning, socialförvaltningen, 181016, två sidor 
Protokollsutdrag SN 180528 § 59 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen (rapport) 
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§ 82 
Nämndinitiativ om att utöka Björbo servicehem/säbo med 10 platser 
(SN/2018:155) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Lyfta nämndinitiativet till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Patrik Andersson (KOSA) och Jonas Wittink (MP) föreslår i ett 
nämndinitiativ att utöka Björbo särskilt boende (säbo) med 10 platser för att 
säkerställa boendets fortlevnad samt sänka driftskostnaderna. 
 
Att bygga ut ett boende inom äldreomsorgen bedöms vara en investerings- 
och strategisk fråga som socialnämnden inte kan utreda och fatta beslut i 
varvid nämndinitiativet lyfts till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181010, en sida 
Nämndinitiativ, 180917, en sida 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + nämndinitiativ 
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§ 83 
Mål Socialnämnden 2018 - Delårsredovisning (SN/2017:154) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Godkänna delårsredovisningen av mål 2018 för socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har antagit sex mål för 2018 utifrån kommunens strategiska 
mål. Delårsredovisningen visar att tre av målen är uppfyllda och tre av 
dem är inte uppfyllda. De målen som inte är uppfyllda beror både på intern 
och extern påverkan och förhoppningsvis kan socialförvaltningen vid året 
slut minst klara fem av de sex målen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181008, en sida 
Målredovisning för socialförvaltningen 2018, 181022, två sidor 
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§ 84 
Socialnämndens uppfyllandemål, mandatperioden 2019-2022 
(SN/2018:145) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Anta uppfyllandemål för socialnämnden mandatperioden 2019-2022. 
2. Uppdra åt socialförvaltningen att ge förslag på mätetal.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges antagna övergripande mål ska åtföljas av att nämnder 
och kommunstyrelse utarbetar uppfyllandemål där det fastställs hur 
nämnderna och kommunstyrelserna ska arbeta för att uppfylla 
kommunfullmäktiges övergripande mål. 
 
Vid halvdagskonferens den 22 oktober 2018 har förvaltningschefen 
presenterat förvaltningens förslag av målarbete 2019 för social-
förvaltningen. Förslaget innebär ett övergripande mål; ”Att förbättra nyttan 
för medborgaren utifrån det ansvar och uppdrag verksamheten har.” 
Målet ska omfatta och beröra alla verksamheter och minst 10 mätetal ska 
föreslås för att följa upp det årliga målet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlånade, socialförvaltningen, 180910, en sida 
Målarbetet i socialnämnden 2019, 180911, tre sidor 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, Kf 180614 § 80 (KS/2018:149) 
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§ 85 
Kompetensförsörjningsplan socialförvaltningen (SN/2018:159) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Uppdra åt förvaltningschef att presentera en ny kompetens-

försörjningsplan inom socialförvaltningen under första halvåret 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns sedan tidigare en kompetensförsörjningsplan som är framtagen 
2003. Det som står i den planen stämmer inte överens med det behov som 
finns i dag. På grund av detta är socialförvaltningen i behov av en ny 
kompetensförsörjningsplan som tillgodoser de behov som finns i dag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181011, en sida 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2018-10-22 15 
 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      

 

§ 86 
Rapporter (SN/2018:2, SN/2018:86) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
1. Förvaltningsrättens dom; mål nr 1403-18 (Sekretess enl 26:1 OSL) 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens beslut 180212 § 12 att avslå ansökan om reducering av 
avgift har överklagats till Förvaltningsrätten i Falun.  
 
Underlag 
Dom, Förvaltningsrätten i Falun, 180920, sida 1(3) (sekretesskyddad) 
Protokollsutdrag, SN 180212 § 12 
Dnr: SN/2018:2/73 
 
2. Förstudie om naturunderstödd arbetslivsinriktad rehabiliterings-
verksamhet i Leksand, Rättvik och Gagnef – Slutrapport  
 
Ärendebeskrivning 
Nedansiljans samordningsförbund och de tre kommunerna Rättvik, Leksand 
och Gagnef har sett behov av förrehabiliterande verksamhet för individer 
som av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig de arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsinsatser som redan finns i dag. 
 
Förstudien syftar till att dels kartlägga förutsättningarna för naturunderstödd 
förrehabilitering i Nedansiljan och ta fram ett förslag på verksamhets-
innehåll, dels ta fram ett förslag på hur en försöksverksamhet (pilotprojekt) 
kan utformas. 
 
Underlag 
Slutrapport, Skogsstyrelsen, 2018, 101 sidor 
Dnr: SN/2018:86/10 
 
3. Lupp 2018 – information 
 
Ärendebeskrivning 
Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkät framtagen av 
den statliga myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Enkätens 
syfte är att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas 
situation, deras erfarenheter och synpunkter.  
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Rosa Flank, ungdomssamordnare, informerar muntligt. Kommunen har valt 
att delta i enkäten 2018 och enkäten har lämnats ut till alla elever i årskurs 
7-9 har under hösten. Hon framhåller vikten av att kommunens 
förtroendevalda tar del av den sammanställning och analys som görs av 
enkätsvaren. En rapport kommer att sammanställas under första kvartalet 
2019.  
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2018-10-22 17 
 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      

 

§ 87 
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 familje-
omsorgsutskottet (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 181008 §§ 76-78 
 
Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och 
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten 
• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,  

180917-181014 
• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,   

180917-181014 
 
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem 54-56/2018: 
54/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 180926 
55/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 181002 
56/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 181008 
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Beslutsunderlag 
Innehållsförteckning protokoll, Individ- och familjeomsorgsutskottet 2018, 
fyra sidor 
Lista, Redovisning av delegationsbeslut 181014, en sida 
 
Protokollsutdrag 
SN, sekreterare 
 
 
 
 
 


