Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-15

Plats och tid

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

Irené Homman (S), ordförande
Johan Elfsberg (C)
Johanna Hallin (C)
Daniel Bergman (S) §§ 28-35, 37
Barbro Wallin (M)
Patrik Andersson (KOSA)
Anders Eriksson (MP)
Robert Österlund (V)
Tjänstgörande ersättare

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C)
Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) §§ 36, 38
Övriga närvarande
Ersättare

Catharina Karlhager (KD)
Tomas Jansson (S)
Bengt Rosén (M)
Ulf Haglund (KOSA)
Tjänstemän

Malin Lindén Ohlsson, socialchef
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg § 29
Karin Halvarsson, ekonom §§ 28, 31
Erica Arvidsson, ekonom §§ 28, 31
Rosa Flank, ungdomssamordnare, del av § 35

Justering
Justerare

Patrik Andersson (KOSA)
Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2019-04-18, kl. 15:30

Justerare

Justerade paragrafer

§28-§38
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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.
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2019-05-15
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§ 28
Ombudgetering investeringsmedel 2018 (SN/2017:59)
Socialnämndens beslut
1.

Fastställa Investeringsredovisning 2018 Socialnämnden.

2.

Översända Investeringsredovisning 2018 Socialnämnden till
kommunstyrelsen.

Socialnämndens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja socialnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2018
till 2019 om 1 000 tkr.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har köpt licenser för moduler i Procapita Lifecare
(verksamhetssystemet). Procapita har utvecklat en molntjänst för mer
användarvänligt system som man måste gå in i om man ska nyttja nya
moduler med utökade möjligheter. Vidare har verksamheten köpt
luftkonditionering i samband med värmeböljan.
Kontor har gjorts om för att anpassats till den verksamhet som bedrivs och
det har inneburit anpassning av lokaler och inköp av möbler och inredning.
Investeringen i larm har inte kunnat genomföras som tänkt under 2018. Vald
leverantör har inte kunnat leverera och ny upphandling av larmsystem
pågår. Gemensam upphandling för flertal kommuner. Upphandlingen
beräknas vara klar under 2019 och pengarna önskas om budgeteras till 2019.
Årsbudget
Nämnd (tkr)
Socialnämnden
Larmsystem
Licenser
Inventarier
Summa Socialnämnden -

1 000
500
1 500

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare

Utfall 2018

-

190
317
507

Förslag
ombudgetering
till 2019

Avvikelse

-

1 000
190
183
993

-

-

1 000
1 000

Justerad
budget

-

500
500

Justerad
avvikelse

-

190
183
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§ 29
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2019:20)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga socialförvaltningens verksamhetsrapport 2019-04-15 till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skriftlig rapport från förvaltningschef och verksamhetschefer för Stöd och
omsorg, Vård och omsorg 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, 190319, en sida
Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 190415, sex sidor
Avvikelserapport jan-mars 2019, 190331, sex sidor
Ifo-statistik jan-mars 2019, 190331, tre sidor
Ifo-statistik, sammanställning 2018, tre sidor

Justerare

Sida
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§ 30
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:162)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av socialnämndens ärendebalanslista.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190407, en sida
Ärendebalanslista för socialnämnden, 190415, en sida
Protokollsutdrag
SN, sekreterare

Justerare

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-15
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§ 31
Prognos 2019-03-31 Socialnämnden (SN/2019:12)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga Prognos 2019-03-31 Socialnämnden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens prognos per den 31 mars 2019 visar ett resultat för helåret
som är 5,5 mnkr sämre än budget. De största avvikelserna finns hos
socialchef, särskilt boende, försörjningsstöd och personlig assistans.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190412, en sida
Prognos 2019-03-31 Socialnämnden, 190415, två sidor
Protokollsutdrag, Sn Au 190401 § 20, en sida
Protokollsutdrag, Ks 190219 § 10, en sida
Plan, ekonomisk rapportering 2019, 190219 § 10, en sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare
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§ 32
Internkontrollplan 2019 (SN/2019:29)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden har tagit del av riskanalys med åtta identifierade
riskområden inom socialförvaltningen.
2. Utse identifierade riskområden med risknivå 3 att ingå i
Internkontrollplanen för Socialnämnden 2019:
- Kvalitetsbrister
- Brist på anpassade lokaler
- Psykisk ohälsa
- Ofullständig plan vid driftstörning av verksamhetssystem
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens ledningsgrupp har identifierat ett antal riskområden
som är aktuella för 2019. Riskerna är värderade i en riskanalys och åtgärder
föreslås. Värderingen har skett utifrån två parametrar hur sannolikt
(skala 1-4) det är att den inträffar och vilka konsekvenser (skala 1-4) det får.
Risknivån får man när man multiplicerar sannolikheten med konsekvensen.
Risknivå 1. (1-4) acceptabel risk (ingen åtgärd)
Risknivå 2. (6-12) oacceptabelnivå (behöver åtgärdas)
Risknivå 3. (12-16) katastrof måste (åtgärdas omedelbart)
Åtta riskområden är identifierade inom förvaltningen och bedömd enligt
följande risknivå:
1. Ungdomar i riskzon 9
2. Brist på bostäder 9
3. Kvalitetsbrister 16
4. Brist på anpassade lokaler 12
5. Kompetensförsörjning 9
6. Personer med försörjningsstöd till egen försörjning 9
7. Psykisk ohälsa 12
8. Ofullständig plan vid driftstörning av verksamhetssystem 16
Uppmärksammade riskområden överlämnas till socialnämnden för beslut
vilka punkter/områden som bedöms som viktigast att följa upp under 2019 i
form av en internkontrollplan.

Justerare

Sida
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190221, två sidor
Internkontroll riskanalys 2019, 190226, åtta sidor
Protokollsutdrag, Sn Au 190304 § 1, två sidor

Justerare

Sida
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§ 33
Finansiering av långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänsten
(SN/2018:125)
Socialnämndens beslut
1. Anta rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting och ingå
i en gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter med en årlig kostnad av 1,95 kronor per
invånare i Gagnefs kommun.
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att SKL
ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas
tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter.
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.
SKL har, tillsammans med företrädare för kommunerna, arbetat fram ett
förslag på finansiering och ledning och styrning för:
1. De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälsooch sjukvård men som förvaltas landstingen.
2. Stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och
resultat.
3. Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.
Finansiering
En gemensam finansiering skulle innebära en kostnad för kommunerna om
totalt cirka 19,5 mkr. Detta motsvarar en kostnad på 1,95 kr per invånare
vilket för Gagnefs kommun motsvarar ca 20 000 kr. Gagnefs kommun har
sedan 2017 betalat 5000 kr/år för att finansiera användandet av BPSDregistret. (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD)
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190408, två sidor
Information, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), 180627, en sida
Bilaga 1 (till information), SKL, 180627, fem sidor
Information, SKL, 181026, två sidor

Justerare
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Sveriges kommuner och Landsting
Kommunstyrelsen (rapport)

Justerare
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§ 34
Rapportering av ej verkställda beslut; kvartal 1 2019 (SN/2019:58)
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 2019
IFO:
Gynnande beslut
Kontaktfamilj SoL 180809
*181217

Justerare

Avbruten
verkställighet

Skäl till att
beslutet inte
verkställts
Tackat nej *

Verkställt
190128

Avslutat
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OF:
Gynnande beslut
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Avbruten
verkställighet

Skäl till att
beslutet inte
verkställts
Resursbrist*
Resursbrist*
Resursbrist*
Annat skäl***
Resursbrist

Verkställt

12

Avslutat

Kontaktperson LSS 171113
190118**
Kontaktperson LSS 180720
Kontaktperson LSS 181001
Kontaktperson LSS 181001
Korttidsvistelse LSS 181211
* Svårigheter att hitta/rekrytera uppdragstagare.
** Ny ansökan har gjorts då tidigare beslut löpt ut. Avslutad efter avslag på
ny ansökan.
*** Verkställighet är vilande pga sjukdom
ÄO:
Gynnande beslut
Avbruten
Skäl till att
Verkställt Avslutat
verkställighet beslutet inte
verkställts
Inget att rapportera
Lagrum
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL)
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190402, två sidor
Protokollsutdrag, Sn Au 190401 § 21, en sida
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerare
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§ 35
Rapporter (SN/2019:62)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Lupp – redovisning av enkät
Ärendebeskrivning
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder
Sveriges kommuner att genomföra Lupp – Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken, en enkät som vänder sig till unga. Enkäten är uppdelad i
åtta olika områden som rör de ungas levnadsvillkor, till exempel hälsa,
skola, fritid och trygghet.
I Gagnefs kommun besvaras enkäten av alla unga i årskurs 7-9 och det
genomförs på skoltid. Det är femte gången kommunen genomförde den
under hösten 2018.
Ungdomssamordnare i Gagnefs kommun redovisar ett urval av enkätsvaren
och sammanställningar med jämförelser.
Underlag
Resultat från Lupp 2018 Gagnefs kommun, SN 190415, 68 sidor
Protokollsutdrag, Ks 190322 § 26
Dnr SN/2019:62/00
2. Förvaltningsrätten i Faluns dom; Mål nr 862-19 (Sekretess)
Jäv
På grund av jäv deltar inte Catharina Karlhager (KD) under rapporten.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens beslut, 2019-01-28 § 1, avseende umgängesbegränsning
enligt LVU har överklagats av vårdnadshavare. I:e socialsekreterare, barnoch familjeenheten, informerar i ärendet.
Förvaltningsrättens avgörande
Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet och upphäver
socialnämndens beslut i ärendet.
Underlag
Protokollsutdrag, Ifou 190401 § 24 (ärendet förvaras i personakt)
Justerare

Sida
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§ 36
Anmälan av utskottets protokoll 190415 (SN/2019:13)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i
dagens protokoll.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190405, en sida
Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-01, §§ 18-21

Justerare
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§ 37
Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande
beslutanderätt (SN/2018:163)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut
på nämndens vägnar i vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten
att fatta självständiga beslut till en delegat.
Regler om delegering styrs av kommunallagen (KL). En nämnd får, enligt
6 kap 37 § KL, uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även enligt 7 kap. 5-8 §§ KL uppdra åt en anställd att fatta
beslut.
Delegationsbeslut ska redovisas löpande till socialnämnden i den ordning
som nämnden bestämt. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får
ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det
socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Beslut i individärenden med stöd av kompletterande beslutanderätt eller
ordförandebeslut då nämndens beslut inte kunnat avvaktas redovisas på
särskild lista som även lämnas som en rapport till individ- och
familjeomsorgsutskottet.
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).
Redovisning av delegationsbeslut av handläggare i bostadsanpassningsärenden redovisas i form av listor ur handläggningsprogrammet.
Delegationsbeslut indvid- och familjeomsorgsutskottet (Ifou):
Ifou 190318 §§ 14-16
Ifou 190304 §§ 17-24
Justerare
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Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten
• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,
190313-190410
• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,
190313-190410
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem: nr 13/2019:
13/2019, Utse ombud att företräda i förvaltningsrätten, förvaltn.chef,
190401
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för
handläggare av bostadsanpassningsärenden:
Lista, 2019-03-13—2019-04-10
Redovisning av beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt
Det fanns inga beslut att anmäla.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190410, två sidor
Innehållsförteckning, Protokoll Ifou, en sida
Lista, delegationsbeslut, 190415, en sida
Lista, delegationsbeslut bostadsanpassning, 190411, en sida

Justerare
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§ 38
Nämndinitiativ om att fem timmar grundläggande behov per vecka är
ett krav för rätten till personlig assistans (SN/2019:67)
Socialnämndens beslut
1.

Remittera nämndinitiativet till beredningen.

Ärendebeskrivning
I ett nämndinitiativ föreslår Patrik Andersson (KOSA) att socialnämnden i
Gagnefs kommun beslutar att 5 timmar grundläggande behov per vecka
är ett krav för rätten till personlig assistans.
Beslutsunderlag
Nämndinitiativ, 2019-04-15, en sida
Protokollsutdrag
Beredningen

Justerare
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