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Plats och tid

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

Irené Homman (S), ordförande
Robert Österlund (V)
Johan Elfsberg (C)
Patrik Andersson (KOSA)
Johanna Hallin (C)
Barbro Wallin (M)
Birgitta Floresjö (C) §§ 49-54
Tjänstgörande ersättare

Tomas Jansson (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S)
Bengt Rosén (M) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C) §§ 47-48
Övriga närvarande
Ersättare

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

Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef
Frida Svahn, verksamhetschef hälsa och sjukvård
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg

Justering
Justerare

Patrik Andersson (KOSA)
Plats och tid

Justerade paragrafer

Kommunkontoret Djurås 2019-09-16, kl. 15:30

§47-§54

Justerare
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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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Justerade paragrafer

Datum för anslags uppsättande

§47-§54

2019-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret Djurås

2019-10-09

Underskrift

________________________________
Margareta Marjeta
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§ 47
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2019:20)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga socialförvaltningens verksamhetsrapport 2019-09-02 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
Tjänsteutlåtanden, socialförvaltningen, 190828, en sida
Socialförvaltningens verksamhetsrapport 190902, åtta sidor
Ifo-statistik, sammanställning, jan-juli 2019, tre sidor

Justerare

Sida

3

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-09-02

§ 48
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:162)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga socialnämndens ärendebalanslista till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Genomgång och redovisning av socialnämndens ärendebalanslista.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190902, en sida
Ärendebalanslista för socialnämnden, 190902, en sida
Protokollsutdrag
SN, sekreterare

Justerare

Sida

4

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-09-02

§ 49
Utredning avseende insatserna biträde av kontaktperson,
ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt 9 § LSS på
entreprenad (SN/2019:98)
Socialnämndens beslut
1. Ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda förutsättningarna för att
upphandla utförandet av avlösarservice, ledsagarservice och biträde av
kontaktperson.
Ärendebeskrivning
Utredning har sammanställts gällande insatserna avlösarservice,
ledsagarservice och biträde av kontaktperson och med ett förslag att lägga ut
dessa insatser på entreprenad. Utredningen föreslår att inledningsvis göra
detta under en projekttid för att senare kunna ingå som en del i
upphandlingen av utförandet av personlig assistans.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Sn Au 190819 § 29, en sida
Utredning, socialförvaltningen, 190819, nio sidor

Justerare

Sida
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§ 50
Remissinstans gällande demensfrågor - begäran från
Demensföreningen Gagnefsflugan (SN/2019:35)
Socialnämndens beslut
1. En förening eller organisation kan bli aktuell som remissinstans då
socialnämnden bedömer att det är relevant i ett visst ärende.
2. Anse begäran från Demensföreningen Gagnefsflugan besvarad.
Ärendebeskrivning
Demensförening Gagnefsflugan har inkommit 2019-02-19 till
socialnämnden med en begäran om att vara remissinstans i alla
demensfrågor i Gagnefs kommun. En påminnelse i ärendet har inkommit
2019-05-20.
Ärendet har initialt skickats till kommunstyrelsen och besvarats av
kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. I svaret finns en
hänvisning till socialnämnden när det specifikt gäller föreningens intresse
att bevaka kommunala demensfrågor.
Arbetsutskottets bedömning
Gagnefs kommun har flera tillsatta råd bestående av förtroendevalda,
tjänstemän samt representanter från föreningar eller organisationer i
kommunen. Idag finns pensionärsrådet, anhörigrådet och det kommunala
handikapprådet där förtroendevalda och tjänstemän från socialnämnden och
socialförvaltningen medverkar.
Råden har kontinuerliga sammanträden med rapporter från verksamheten
och representanterna kan begära och ge information, lyfta frågor samt
komma med synpunkter till den kommunala verksamheten. Råden ska också
fungera som remissinstans då bedömning gjorts att det är motiverat i en viss
fråga.
Även en enskild förening eller organisation i kommunen kan bli aktuell som
remissinstans i en viss fråga när nämnden bedömer att det är relevant.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Sn Au 190819 § 30, en sida
Påminnelse, Begäran, Demensföreningen Gagnefsflugan, 190520, en sida
Begäran, Demensföreningen Gagnefsflugan, 190219, en sida
Protokollsutdrag
Demensföreningen Gagnefsflugan
Justerare

Sida
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§ 51
Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 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 –2:a kvartalet 2019
IFO:
Gynnande beslut
Inget att rapportera

Justerare

Avbruten
verkställighet

Skäl till att
beslutet inte
verkställts

Verkställt

Avslutat
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Socialnämnden

OF:
Gynnande beslut

Sida

2019-09-02

Avbruten
verkställighet

Kontaktperson LSS 180720
Kontaktperson LSS 181001
Kontaktperson LSS 181001
Korttidsvistelse LSS 181211

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

Avslutat

190501
190501
190601
190501

Det har inte tillkommit några
nya beslut att rapportera.
* 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
verkställighet

Skäl till att
beslutet inte
verkställts

Inget att rapportera
Lagrum
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL)
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Sn Au 190819 § 32, två sidor
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190816, två sidor
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerare

Verkställt

Avslutat
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§ 52
Rapporter (SN/2017:59, SN/2018:111, SN/2018:179, SN/2019:101,
SN/2019:12, SN/2019:21, SN/2019:46)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Analys av ohälsotal socialförvaltningen 2019
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.
Underlag
Rapport, socialförvaltningen, 190508, 15 sidor
Protokollsutdrag, Sn Au 190819 § 31, en sida
Dnr: SN/2019:46/02
2. Nytt samverkansavtal mellan Vansbro kommun, Gagnefs kommun,
Leksands kommun och Kvinnojouren i Vansbro
Ärendebeskrivning
Samverkansavtal mellan kommunerna Vansbro, Gagnef och Leksand och
Kvinnojouren i Vansbro är förnyat för 2019.
Underlag
Brev, socialförvaltningen, Vansbro kommun, 190408, en sida
Avtal, Gemensam kvinnojour, 190101-191231, tre sidor
Dnr: SN/2018:111/10

Justerare
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3. Budgetuppföljningsprognos 2019-05-31 Socialnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämndens prognos per den 31 maj visar ett resultat för helåret som är
5,7 mnkr sämre än budget. Detta är en försämring med 1,5 mnkr jämfört
med föregående prognos.
Budgetuppföljningsprognos 2019-05-31 redovisades för socialnämndens
arbetsutskott 2019-06-17 § 27 då utskottet fattade beslut att uppdra åt
förvaltningschef att redovisa åtgärder för en budget i balans kopplat till det
underskott prognosen visar.
Underlag
Protokollsutdrag, Sn Au 190617 § 27, en sida
Prognos, ekonomiavdelningen, 190531, tre sidor
Dnr: SN/2019:12/04
4. Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden
Ärendebeskrivning
Tidigare beslutad investering i larmsystem har inte kunnat genomföras som
det var tänkt under 2018. Vald leverantör har inte kunnat leverera och ny
gemensam upphandling av larmsystem pågår för ett flertal kommuner.
Upphandlingen beräknas vara klar under 2019 och socialnämnden har
föreslagit fullmäktige att investeringsmedlen ska ombudgeteras till 2019.
Kommunfullmäktige har fattat beslut att bevilja socialnämnden
ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 om 1 000 tkr.
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 190429 § 35
Dnr: SN/2017:59/04
5. Val av ersättare i socialnämnden (M)
Ärendebeskrivning
Erik Bergman (M) har avsagt sin plats som ersättare i socialnämnden 201904-26. Kommunfullmäktige har beviljat avsägelsen och fattat beslut att välja
Justerare
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Lars Svensson (M) till ersättare i socialnämnden för tiden fram till och med
den 31 december år 2022.
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 190429 § 59
Protokollsutdrag, Kf 190429 § 60
Dnr: SN/2018:179/11
6. Bidrag till föreningar verksamma inom det sociala
verksamhetsområdet i Gagnefs kommun
Ärendebeskrivning
Föreningar och volontärsverksamheter inom det sociala området i Gagnefs
kommun kan årligen ansöka om verksamhetsbidrag. Socialnämnden har
delegerat till arbetsutskottet att fatta beslut om bidraget. Nr 10.3 i
socialnämndens delegationsordning (Dnr SN/2019:38/00)
Bidragsreglerna för föreningar och volontärverksamheter inom det sociala
området i Gagnefs kommun antogs av kommunstyrelsen 2014-05-13, § 104.
Underlag
Protokollsutdrag, Sn Au 190617 § 28
Dnr: SN/2019:21/80
7. Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen i Gagnefs kommun,
SÄBO/LSS, 2019
Ärendebeskrivning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37)
4 kap. 3 § ska vårdgivaren som ett led i egenkontrollen säkerställa att
hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern
kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen bör utföras minst en gång per år.
Underlag
Rapport, läkemedelshantering, socialförvaltningen, 190704, tre sidor
Dnr: SN/2019:11/79

Justerare
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§ 53
Anmälan av utskottets protokoll (SN/2019:13)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i
dagens protokoll.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2018-06-17, §§ 27-28
Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-19, §§ 29-32

Justerare
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§ 54
Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande
beslutanderätt (SN/2018:163)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i dagens
protokoll.

2.

Godkänna redovisningen av ordförandebeslut med stöd av
kompletterande beslutanderätt enligt LVM 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.
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Delegationsbeslut indvid- och familjeomsorgsutskottet (Ifou):
Ifou 190617 §§ 43-56
Ifou 190730 § 57
Ifou 190809 §§ 58-63
Ifou 190819 §§ 64-65
Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten
• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,
190507-190822
• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,
190507-190822
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem: nr 14-15/2019:
14/2019, Utse ombud att företräda i förvaltningsrätten, 190722,
verksamhetschef
15/2019, Utse ombud att företräda i förvaltningsrätten, 190815,
verksamhetschef
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för
handläggare av bostadsanpassningsärenden:
Lista, 2019-05-07—2019-08-22
Delegationsordning
Socialnämndens delegationsordning, SN 190318 § 20,
Dnr SN/2019:38/00
Redovisning av beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt
Lista, Anmälan av ordförandebeslut, 190823, en sida
Kompletterande beslutande rätt enligt lagrum
13 § LVM
45 § p1 LVM

Justerare

