
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2018-12-03 1 (19) 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-15:30 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Anders Eriksson (MP) 
Johan Elfsberg (C) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Johanna Hallin (C) 
Barbro Wallin (M) 
Birgitta Floresjö (C) 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S)  
Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Robert Österlund (V)  
 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Catharina Karlhager (KD) 
Tomas Jansson (S) 
Bengt Rosén (M) 
 
 
Tjänstemän 
Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg  
Elisabeth Pettersson, verksamhetschef hälso- och sjukvård 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg  
Erica Arvidsson, ekonom § 94 
Karin Halvarsson, ekonom § 94 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Patrik Andersson (KOSA) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-12-11, kl. 11:30 §92-§103 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta 
  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Irené Homman (S)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Patrik Andersson (KOSA)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2018-12-03 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§92-§103 2018-12-11 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-01-02 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Margareta Marjeta 
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§ 92 
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2018:24) 
 
Socialnämndens beslut  
1. Lägga socialförvaltningens verksamhetsrapport 2018-12-03 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. 
 
Presentation av socialförvaltningens organisation med verksamheter och 
respektive enheter som gäller från och med 2019-01-01. Verksamheten 
Integration övergår då till att bli en enhet i verksamheten Stöd och omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181126, en sida 
Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 181203, 14 sidor 
Presentation, socialförvaltningens organisation, 190101, 24 sidor 
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§ 93 
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:162) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Avsluta uppdrag och därmed avföra det från socialnämndens 

ärendebalanslista. 
 
Ärendebeskrivning 
Genomgång av socialnämndens ärendebalanslista. Nedan listat uppdrag kan 
avföras: 
 

Datum / § / Diarienummer Ärenderubrik 
Sn 180917 § 69 
Dnr SN/2018:88 

Rapportering till inspektionen för vård och 
omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181126, en sida 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 181126, två sidor 
 
Protokollsutdrag 
SN, sekreterare 
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§ 94 
Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Socialnämnden (SN/2018:22) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Socialnämnden till 

handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar en budgetuppföljningsprognos per den 31 oktober 
som är 4,9 mnkr sämre än budget men 422 tkr bättre än föregående prognos. 
De största avvikelserna mot tidigare prognos finns hos Vård- och omsorg, 
Hälso- och sjukvård och LSS. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 181113, en sida 
Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Socialnämnden, två sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 95 
Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala 
hemsjukvården (SN/2018:189) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Gagnefs kommun kan inte lämna in begärda statistikuppgifter till 

Socialstyrelsen innan nya journalsystemet är implementerat. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen samlar in registeruppgifter från kommuner, landsting och 
privata vårdgivare, t.ex. till nationella hälsodataregister. Genom insamling 
av registeruppgifter är det möjligt att kontrollera uppgifternas kvalitet, 
presentera statistik på olika sätt, bearbeta och följa uppgifter över tid.    
 
Uppgifter lämnas i dag till Socialstyrelsens register över insatser inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. Den 1 januari 2019 träder en ny 
föreskrift (HSLF-FS 2017:67) ikraft som innebär att kommunerna blir 
skyldiga att lämna ytterligare uppgifter om hälso- och sjukvård. De nya 
inrapporteringsuppgifterna avser hälso- och sjukvårdsåtgärder som vidtagits 
av legitimerad personal och i kommunal regi. Åtgärderna som rapporteras 
ska vara kopplade till ICF och klassificerade enligt KVÅ på lägsta 
detaljnivå.  
 
International Classification of Functioning, Disability (ICF) Klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa är ett redskap för att 
bedöma hela den livssituation en individ befinner sig i, hur olika 
livsaktiviteter fungerar och hur delaktig individen är i samhället. ICF ska 
används i den strukturerade journaldokumentationen inom 
socialförvaltningen i Gagnefs kommunen och implementeringen pågår och 
beräknas vara klar under 2019.  
 
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) KVÅ är en åtgärdskod som används 
för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. 
Koder ur KVÅ är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens 
hälsodataregister från och med den 1 januari 2019.  
 
Insamlingen av uppgifter kommer att ske månatligen. Rapporteringen 
lämnas med två månaders eftersläpning, vilket innebär att första 
rapporteringstillfället enligt nya reglerna sker i mars 2019. Idag lämnas 
statistik till Socialstyrelsen varje halvår för vårdåtgärder som vidtagits för 
patienter i kommunal hemsjukvård, som utförts av legitimerad hälso- och 
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sjukvårdspersonal. Uppgifter för andra halvåret 2018, lämnas som vanligt i 
februari 2019.  
 
Nuvarande journalsystem kan inte hantera den statistik som Socialstyrelsen 
begär ut. Gagnefs kommun har en plan på att byta journalsystem under 
hösten 2019 då vår leverantör inte har möjlighet att genomföra det tidigare. 
Gagnefs kommun kan därför inte leverera den begärda statistiken förrän 
installation och implementering är genomfört. Det innebär att leverans kan 
ske tidigast sista kvartalet 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181127, två sidor 
Gemensamma författningssamlingen, HSLF-FS 2017:67, 171219, fyra sidor 
 
Protokollsutdrag 
Socialstyrelsen 
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§ 96 
Socialnämndens sammanträdestider 2019 (SN/2018:166) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Fastställa socialnämndens sammanträdestider för 2019 enligt följande: 
 11 februari 
 18 mars 
 15 april 
 13 maj 
 2 september 
 14 oktober 
 18 november 
2. Mötestiden är klockan 13.00. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, socialnämnden 
Kommunstyrelsens förvaltning, U.G. 
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§ 97 
Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts 
sammanträdestider 2019 (SN/2018:166) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Fastställa socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts 

sammanträdestider för 2019 enligt följande: 
 28 januari 
 4 mars 
 1 april 
 29 april 
 10 juni 
 19 augusti 
 30 september 
 4 november 
 9 december 
2. Mötestiden är klockan 13.00 med undantag för 4 november och  

9 december då sammanträdet börjar klockan 08.00. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 
Kommunstyrelsens förvaltning, U.G. 
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§ 98 
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2019 (SN/2018:166) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Fastställa socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider för 2019 

enligt följande: 
 28 januari 
 4 mars 
 1 april 
 29 april 
 19 augusti 
 30 september 
 4 november 
2. Mötestiden är i anslutning till sammanträden för socialnämndens 

individ- och familjeomsorgsutskott. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, socialnämndens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens förvaltning, U.G. 
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§ 99 
Avsägelse av uppdrag i individ- och familjeomsorgsutskottet och 
arbetsutskottet (SN/2018:183) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Vid händelse av ledamots eller ersättare avsägelse från uppdrag ska 

avsägelsen omfatta båda dessa utskott.  
 
Ärendebeskrivning 
Inom nämnden ska finnas ett utskott för individärenden bestående av fyra 
ledamöter och fyra ersättare. Individ- och familjeomsorgsutskottet fattar 
beslut på delegation av socialnämnden i individärenden.  
 
Socialnämnden har därtill beslutat (SN 181116 § 89) att inrätta ett 
arbetsutskott bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare för beredande 
av ärenden till socialnämnden. De ledamöter och ersättare som valts till 
individ- och familjeomsorgsutskottet har också valts till ledamöter och 
ersättare i arbetsutskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181128, en sida 
 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter och ersättare i socialnämndens utskott 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2018-12-03 12 
 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      

 

§ 100 
Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS 
(Rapporteringen gäller IFO, ÄO, OF- Kvartal 3 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 – 3:e kvartalet 2018 
 
IFO:  
Gynnande beslut Avbruten 

verkställighet 
Skäl till att 
beslutet inte 
verkställts 

Verkställt  Avslutat 

Inget att rapportera 
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OF: 
Gynnande beslut Avbruten 

verkställighet 
Skäl till att 
beslutet inte 
verkställts 

Verkställt  Avslutat 

Kontaktperson LSS 171009 
 

Resursbrist*   
Kontaktperson LSS  171113 

 
Resursbrist*   

Ledsagarservice LSS 171113   Resursbrist*   
Kontaktperson LSS 180312  Annan insats 

beviljad 
 180930 

* Svårigheter att hitta/rekrytera uppdragstagare. 
 
ÄO: 
Gynnande beslut Avbruten 

verkställighet 
Skäl till att 
beslutet inte 
verkställts 

Verkställt  Avslutat 

Inget att rapportera     
     

 
Lagrum 
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181101, två sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige, rapport 
Revisorer 
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§ 101 
Rapporter (SN/2018:165, SN/2018:188, SN/2018:37, SN/2018:51) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
1. Kompetensförsörjningsplan för grundutbildade (och 
specialistutbildade) sjuksköterskor inom kommunens HSL-verksamhet 
2018 - 2022 
 
Ärendebeskrivning 
En bestående brist på sjuksköterskor nationellt och regionalt samt 
personalomsättning och pensionsavgångar inom kommunen i kombination 
med kommande demografiska förändringar ökar behovet av en kommunal 
kompetensförsörjningsplan för sjuksköterskor. Rekryteringssvårigheterna är 
nu extra märkbara vid rekrytering av sommarvikarier. 
 
Underlag 
Kompetensförsörjningsplan, socialförvaltningen, 181017, åtta sidor 
Dnr: SN/2018:165/02 
 
2. Reglemente för socialnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Reglemente för socialnämnden har antagits av kommunfullmäktige att gälla 
från och med 2018-11-16. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, Kf 181108 § 142, en sida 
Reglemente för socialnämnden, sex sidor 
Dnr: SN/2018:183/00 
 
3. Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala 
förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-07 att tillsätta en parlamentarisk 
grupp med uppdrag att se över reglementen för förtroendevalda inför ny 
mandatperiod.  
Ett nytt reglemente med bilagor har antagits av fullmäktige och börjar gälla 
från och med 2019-01-01. 
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Underlag 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 180614, en sida 
Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda, 
gällande från och med 2019-01-01, inklusive bilagor, 20 sidor  
Handlingsnummer: SN/2018:10?? (Dnr: KS/2018:66/00) 
 
4. Ersättares tjänstgöring i styrelser och nämnder 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, kf 181108 § 195 
Handlingsnummer: SN/2018:1083 (Dnr: KS/2018:234/11) 
 
5. Offentlighets- och sekretesslagen - information 
 
Ärendebeskrivning 
Information om offentlighets- och sekretesslagen som rör socialnämndens 
verksamhetsområde.  
 
Underlag 
Svensk författningssamling; Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal 
bostadsförmedling, adoption, m.m. sidor 42-45 (100) sidor  
Svensk författningssamling; Lag om ändring i lagen (2018:591) om ändring 
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), två sidor 
Offentlighetsprincipen och sekretess – information om lagstiftningen, 
avsnitt 3, sidor 15-33 (35) sidor 
 
6. KS § 132, Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård ska vara 
ett alternativ till kommunal hemtjänst 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens förslag, 2018-09-17 § 63, till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige är att avslå medborgarförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut, 2018-10-16 § 132, att återremittera medborgar-
förslaget 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. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, Ks 181016 § 132 
Dnr: SN/2018:51/73 
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7. Utökning av investering i digitalisering för 2019 
 
Ärendebeskrivning 
För att öka takten på utvecklingen av smartare arbetssätt och välfärdsteknik 
vill socialförvaltningen utöka investeringsmedlen för 2019 med 600 tkr. 
Dessa medel ska ge möjlighet att ta de steg man behöver i arbetssätt och 
välfärdsteknik. Detta är början på en långsiktig satsning. Under kommande 
år kommer det att finnas ett fortsatt behov av investeringspengar på årlig 
basis. Under början på 2019 kommer en beräkning göras på hur behovet 
fortsatt ser ut i siffror. 
 
Underlag 
Rapport, socialförvaltningen, 181106, nio sidor 
Dnr SN/2018:37/04  
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§ 102 
Anmälan av delegationsbeslut (SN/2018:163) 
 
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 181121 §§ 79-83, § 85 
 
Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och 
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten 
• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,  

181015-181126 
• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,   

181015-181126 
 
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem 57-70/2018: 
57/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 181023 
58/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 181114 
59/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 181119 
60/2018, Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, handläggare, 181122 
61/2018, Beslut om omedelbart omhändertagande, ordf.beslut, 181023 
62/2018, Beslut om hemlighållande av vistelseort, ordf.beslut, 181023 
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63/2018, Omedelbart omhändertagande ska upphöra, ordf.beslut, 181024 
64/2018, Hemlighållande av vistelseort ska upphöra, ordf.beslut, 181024 
65/2018, Beslut om omedelbart omhändertagande, ordf.beslut, 181102 
66/2018, Beslut om hur vården ska ordnas, ordf.beslut, 181102 
67/2018, Beslut om hemlighållande av vistelseort, ordf.beslut, 181102 
68/2018, Beslut om hur umgänget ska utövas, ordf.beslut, 181102 
69/2018, Hemlighållande av vistelseort ska upphöra, ordf.beslut, 181107 
70/2018, Beslut om hur vården ska ordnas (omplac.), ordf.beslut, 181107 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 181127, två sidor 
Innehållsförteckning protokoll, Ifou 2018, fyra sidor 
Lista, Redovisning av delegationsbeslut 181127, en sida 
 
Protokollsutdrag 
SN, sekreterare 
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§ 103 
Nämndinitiativ "Utöka Björbo servicehem/säbo med 10 platser med 
byggstart så fort som möjligt" - information (SN/2018:155) 
 
Socialnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
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.  
 
”Nämndinitiativ hanteras som en stående punkt vid varje nämnd-
sammanträde. Punkten ”Nämndinitiativ” annonseras på kallelsen till 
sammanträdet. De nämndinitiativ som uppkommer på sammanträdet lyfts 
därefter till nästkommande beredning inför styrelse-/nämndsammanträde. 
Vid beredningen diskuteras hur initiativet bör behandlas. Vid 
nästkommande sammanträde tas nämndinitiativet upp för beslut.” (citat ur  
§ 82, KF 180614)  
 
Patrik Andersson (KOSA) och Jonas Wittink (MP) tidigare ledamot i 
socialnämnden, har anmält nämndinitiativet ”Utöka Björbo servicehem/säbo 
med 10 platser med byggstart så fort som möjligt” vid socialnämndens 
sammanträde 2018-09-17. Patrik Andersson (KOSA) begär information 
gällande handläggning och beslut i ärendet.  
 
Sammanfattning 
Nämndinitiativet anmäldes vid socialnämndens sammanträde, 2018-09-17 
§ 73. Socialnämnden beslutade enligt förslag, 2018-10-22 § 82, att lyfta 
ärendet till kommunstyrelsen, med motiveringen att förslaget är en 
strategisk och investeringsfråga som inte kan utredas och beslutas av 
socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsen har tagit emot nämndinitiativet och kommer att bereda 
ärendet.  
 
 
 


