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Justerare    
    
    
    
 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:00 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Birgitta Floresjö (C) 
Johan Elfsberg (C) 
Johanna Hallin (C) 
Barbro Wallin (M) 
Anders Eriksson (MP) 
Robert Österlund (V) 
 
 

Tjänstgörande ersättare 
Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA)  
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Lars Svensson (M) 
Margreth Göransdotter (S) 
Bengt Rosén (M) 
Catharina Karlhager (KD) 
 
 

Tjänstemän 
Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef §§ 39, 41, 44 
Elisabeth Pettersson, verksamhetschef hälso- och sjukvård § 39 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg 
Erica Arvidsson, ekonom § 41 
Karin Halvarsson, ekonom § 41 
 
 
Justering 
Justerare 
Robert Österlund (V) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2019-05-22, kl. 08:00 §39-§45 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Irené Homman (S)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Robert Österlund (V)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-05-13 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§39-§45 2019-05-22 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-06-13 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Margareta Marjeta 
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§ 39 
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2019:20) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2019-05-13 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 vuxen- 
och barn- och familjeenheten samt avvikelserapportering, klagomål och Lex 
Sarah-anmälningar inom samtliga verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190509, en sida 
Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 190513, åtta sidor 
Ifo-statistik jan-april 2019, 190430, tre sidor 
Avvikelserapport jan-mars 2019, 190331, fem sidor 
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§ 40 
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:162) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Avsluta uppdraget och därmed avföra det från socialnämndens 
ärendebalanslista. 

 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av socialnämndens ärendebalanslista. Nedan listat uppdrag 
föreslås att avföras: 
Kf 190429 § 33 
Ks 190409 § 28 
Sn 190318 § 14 
Sn Au 190304 § 5 
Kf 181213 § 205 
Dnr SN/2018:163/73

Medborgarförslag om erbjudande om 
informationsservice för äldre 
1. Remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190506, en sida 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 190513, en sida 
 
Protokollsutdrag 
SN, sekreterare 
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§ 41 
Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Socialnämnden (SN/2019:12) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Socialnämnden till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens prognos per den 30 april 2019 visar ett resultat för helåret 
som är 4,2 mnkr sämre än budget. Detta är en förbättring med 1,4 mnkr 
jämfört med föregående prognos. Budget och utfall för kapitalkostnader 
(internräntor och avskrivningar) har lagts till och justeringar för 
löneökningar har gjorts.  
 
Med utgångspunkt av prognostiserat underskott har socialförvaltningen 
sammanställt ett underlag med analys och redovisning av åtgärder i 
verksamheterna för att nå en budget i balans.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 190510, en sida 
Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Socialnämnden, tre sidor 
Budget i balans, socialförvaltningen, 190513, 12 sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 42 
Riktlinjer insatser gruppbostad och servicebostad (SN/2019:39) 
 
Socialnämndens beslut  

1. Anta Riktlinjer insatser gruppbostad och servicebostad. 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna beskriver vad som ingår i insatsen bostad med särskild service 
för vuxna enligt 9 § 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. Syftet med riktlinjerna är att det ska vara lika för de som bor i 
kommunens grupp- och servicebostad. 
 
I beslutsunderlaget finns alternativ under rubriker ”Kultur och fritid” och 
”Resor” för nämnden att ta ställning till.  
 
Finansiering 
Ryms inom befintlig budget. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer ”arbetsmaterial”, socialförvaltningen, fem sidor: 
Riktlinjer med alternativ 1 under stycket rubrik ”Fritid och kultur” 
Riktlinjer med alternativ 2 under stycket rubrik ”Fritid och kultur” 
Riktlinjer med alternativ 1 under stycket rubrik ”Resor” 
Riktlinjer med alternativ 2 under stycket rubrik ”Resor” 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden har i samråd valt att riktlinjerna ska omfatta tillägg enligt 
alternativ 2 under rubriker ”Fritid och kultur” och ”Resor”.  
  
Lagrum 
9 § 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
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§ 43 
Anmälan av utskottets protokoll (SN/2019:13) 
 
Socialnämndens beslut 

1.  Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i 
dagens protokoll. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 190506, en sida 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-29, §§ 22-26 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2019-05-13 8 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    
 

§ 44 
Rapporter (SN/2019:23, SN/2019:46, SN/2019:53, SN/2019:68) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Överenskommelse gällande samverkan inom hälso- och sjukvård i 

Gagnef 
 

Ärendebeskrivning 
Överenskommelse har upprättats mellan Gagnefs vårdcentral och Gagnefs 
kommun i syfte att ha ett samarbete mellan de båda huvudmännen med 
patienten i fokus.  
 

Underlag 
Lokal överenskommelse, 2019-02-01, 13 sidor 
 

Dnr: SN/2019:23/10 
 
2. Lokal överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala 

hälso- och sjukvården i Gagnefs kommun 
 

Ärendebeskrivning 
Lokal överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och 
sjukvården i Gagnef mellan Region Vårdcentral Gagnef och Gagnefs 
kommun.  
 

Region Dalarna har enligt hälso- och sjukvårdslagen i uppgift att tillförsäkra 
brukare i den kommunala hälso- och sjukvården behovet av läkarinsatser. 
 

Underlag 
Lokal överenskommelse, reviderad 2019-03-01, åtta sidor 
 

Dnr: SN/2019:53/10 
 
3. Överenskommelse – Samverkan för trygg och effektiv utskrivning 

från slutenvården 
 

Ärendebeskrivning 
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från  
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018.  
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Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad 
vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive kommun.  
Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 2019. 
 

Underlag 
Missiv, Region Dalarna, 190315, två sidor 
Länsövergripande överenskommelse, 190102-200101, 12 sidor  
 

Dnr: SN/2019:68/77 (Region Dalarnas dnr: 2017/80) 
 
Ohälsotal 2018 
 

Ärendebeskrivning 
Ohälsotalet 2018 har ökat i jämförelse med 2017. Under 2019 bör 
kommunens förvaltningar utreda orsaker och hantera åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. 
 

Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat att ge kommunens 
förvaltningar i uppdrag att utreda orsaker och hantera åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. Återrapport ska redovisas vid personalutskottets 
sammanträde 2019-08-27. 
 
Förvaltningschef föredrar ärendet muntligt. Rapporten kommer att delges på 
nämndens sammanträde i september 2019. 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, Sn Au 190429 § 26 
Protokollsutdrag, Ks Pu 190205 § 5 
 

Dnr: SN/2019:46/02 
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§ 45 
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 bostadsanpassnings-
ärenden redovisas i form av listor ur handläggningsprogrammet. 
 
Delegationsbeslut indvid- och familjeomsorgsutskottet (Ifou): 
Ifou 190429 §§ 25-40 
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Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och 
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten 

• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,  
190411-190506 

• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,   
190411-190506 

 

Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem 
Inga delegationsbeslut har anmälts.  
 
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 
handläggare av bostadsanpassningsärenden:  
Lista, 2019-04-11—2019-05-06 
 
Redovisning av beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt 
Det finns inga beslut att anmäla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190507, två sidor 
 
 
 


