
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2019-10-14 1 (16) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:00 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Daniel Bergman (S) 
Johanna Hallin (C) 
Anders Eriksson (MP) 
Robert Österlund (V) 
 
 

Tjänstgörande ersättare 
Maria Svensson (C) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C) 
Fredrik Andersson (C) tjänstgörande för Johan Elfsberg (C)  
Bengt Rosén (M) tjänstgörande för Barbro Wallin (M)  
Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA)  
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Lars Svensson (M) 
Catharina Karlhager (KD) 
Tomas Jansson (S) 
Margreth Göransdotter (S) 
 
 

Tjänstemän 
Malin Lindén Ohlsson, socialchef 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg 
Frida Swan, verksamhetschef hälsa och sjukvård 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg 
Erica Arvidsson, ekonom §§ 57-58 
Karin Halvarsson, ekonom §§ 57-58 
Sinikka Brynedal, enhetschef LSS/utvecklingsledare § 55 
Kajsa Eljas, enhetschef LSS § 55 
Helena Ahlin, enhetschef LSS § 55 
 
 
Justering 
Justerare 
Ulf Haglund (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2019-10-17, kl. 15:00 §55-§66 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta 
 
  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Irené Homman (S)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Ulf Haglund (KOSA)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2019-10-14 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§55-§66 2019-10-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-11-11 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Margareta Marjeta 
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§ 55 
Verksamhetsrapport Socialförvaltningen (SN/2019:20) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2019-10-14 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. 
 
Enhetschefer från LSS-verksamheten informerar om projektet Funca, ett 
arbetsverktyg för personalen för att förbättra livskvaliteten hos brukaren. 
Syftet med verktyget är att förebygga och minska utmanande beteende samt 
att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med 
insatser enligt LSS, personkrets 1 och 2. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 191008, en sida 
Socialförvaltningens verksamhetsrapport 191014, tio sidor 
Statistik, Stöd och omsorg, jan-sept 2019, tre sidor 
Nyckeltal, Arbete & Utvecklingsenheten Stationen, jan-sept 2019, en sida 
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§ 56 
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 190930 § 103 
Ks 190910 § 102 
Sn 190211 § 7 
Sn Au 190128 § 1 
Ks 181016 § 32 
Sn 180917 § 63 
Kf 180307 § 4 
Dnr SN/2018:51/73

Medborgarförslag om att arvoderad 
anhörigvård ska vara ett alternativ till 
kommunal hemtjänst  
1. Remittera medborgarförslaget till ks för 

beredning 
 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 191008, en sida 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 191014, en sida 
 
Protokollsutdrag 
SN, sekreterare 
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§ 57 
Budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Socialnämnden (SN/2019:12) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Socialnämnden till 
handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar en budgetuppföljningsprognos per den 31 augusti 
som är 7,1 mnkr sämre än budget. Jämfört med föregående prognos är detta 
en försämring med 1,4 mnkr. De största förändringarna mot föregående 
prognos finns inom Vård och omsorg och IFO. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Sn Au 190930 § 33 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 190927, en sida 
Budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Socialnämnden, tre sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 58 
Budget i balans (SN/2019:12) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Lägga Budget i balans 2019-08-31 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Under 2019 har socialförvaltningen fortsatt sitt effektiviseringsarbete för att 
få en budget i balans. På övergripande nivå har vi arbetat med 
kvalitetsförbättringar och effektiviseringar för medborgaren. 
 
I budget i balans med kvalitet förklarar socialförvaltningen det arbete som 
pågår bakom prognosens siffror, så att man får en mer nyanserad bild av 
resultatet och de aktiviteter som pågår för att få budget i balans med 
kvalitet. Allt socialförvaltningen arbetar med vilar på en tydlig plattform. 
Genom värdegrund, mål, existentiellt förhållningssätt, lagstiftning och 
riktlinjer så finns en tydlig strävan att nå en sammanhållen och hållbar 
socialtjänst.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Sn Au 190930 § 34, en sida 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190930, en sida 
Budget i balans 190831, socialförvaltningen, 191014, 14 sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 59 
Nämndinitiativ om att fem timmar grundläggande behov per vecka är 
ett krav för rätten till personlig assistans (SN/2019:67) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Avslå nämndinitiativet. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ anmält på socialnämndens sammanträde 2019-04-15 
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.  
  
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2019-04-29 att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda nämndinitiativet.  
 
Bedömning 
Utredande handläggares bedömning är att det inte går att sätta en nedre 
tidsgräns av flera skäl:   

• Lagstiftningen anger ingen nedre tidsgräns, lagstiftaren pekar istället på 
en samlad bedömning.  

• En nedre tidsgräns skulle kunna misstolkas och ge personer med 
grundläggande behov på 10 timmar per vecka rätt till personlig assistans 
trots att den samlade bedömningen visar något annat.  

  
Bedömning är att nämndinitiativet om en tidsgräns på 5 timmar 
grundläggande behov ska vara ett krav för personlig assistans inte finner 
stöd i aktuell lagstiftning, och att nämnden på grund av detta bör avslå 
förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Sn Au 190930 § 35 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190920, två sidor 
Utredning, socialförvaltningen, 190920, fyra sidor 
 
Underlag (Bilagor till utredningen) 
Kammarrättsdomar; 2013-3111 Hedemora kommun, 2013-3376 Växjö 
kommun, 2017-1512 Örebro kommun, 2018-2987 Södertälje kommun 
Högsta förvaltningsdomstolens dom; 2017-1057 Sollentuna kommun 
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Tidigare beslut i ärendet 
Sn Au 190930 § 35 
Sn Au 190429 § 25 
Sn 190415 § 38 
 
Lagrum 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
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§ 60 
Analys av resultat från ungdomsenkäten lupp 2018 (SN/2019:62) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av analys och åtgärder utifrån Lupp 2018 och 
lämna den till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
Redovisning utifrån kommunstyrelsens uppdrag gällande ungdomsenkäten 
Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) att: 
1. Ge nämnderna i uppdrag att analysera Lupp-resultatet inom respektive 
nämnds verksamhets- och ansvarsområde. 
2. Resultatet av analysen med eventuella åtgärder och konsekvenser 
redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-22. 
 
Utifrån Lupp-undersökningen har socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och primärvården beslutat, genom kommunens 
samarbetsorgan BUS (Barn och unga i samverkan), att även kommande år 
fokusera på ungas psykiska hälsa. Samt hur vi tillsammans kan fortsätta att 
fokusera på tidiga förebyggande insatser och utveckla och bredda arbetet 
med de resurser som finns inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Sn Au 190930 § 36 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190923, en sida 
Redovisning ”Analys och åtgärder utifrån Lupp (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken)”, socialförvaltningen, 2019-09-19, 11 sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 61 
Socialnämndens sammanträdestider 2020 (SN/2019:111) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Fastställa socialnämndens sammanträdestider för 2020 enligt följande: 
10 februari 

 16 mars 
 20 april 
 18 maj 
 31 augusti 
 12 oktober 
 16 november  

2. Mötestiden är klockan 13.00. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesdatum 2020, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, socialnämnden 
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§ 62 
Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts 
sammanträdestider 2020 (SN/2019:111) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Fastställa socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts 
sammanträdestider för 2020 enligt följande: 
27 januari 
  2 mars 

 6 april 
 4 maj 

  1 juni  
15 juni  

       17 augusti 
       28 september 
         2 november 
         7 december  

2. Mötestiden är klockan 13.00. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2019-10-14 12 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

§ 63 
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2020 (SN/2019:111) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Fastställa socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider för 2020 enligt 
följande: 
27 januari 
  2 mars 

 6 april 
 4 maj 

15 juni  
       17 augusti 
       28 september 
         2 november 

2. Mötestiden är i anslutning till sammanträden för socialnämndens 
individ- och familjeomsorgsutskott. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesdatum 2020, en sida 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, socialnämndens arbetsutskott 
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§ 64 
Anmälan av utskottets protokoll (SN/2019:13) 
 
Socialnämndens beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-30, §§ 33-38 
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§ 65 
Rapporter (SN/2018:51) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Medborgarförslag om att arvoderad anhörigvård ska vara ett 
alternativ till kommunal hemtjänst 
 
Ärendebeskrivning 
Förslagsställarna föreslår i ett medborgarförslag att:  
Arvoderad anhörigvård ska vara ett alternativ till kommunal hemtjänst. 
Anhörig som vårdar nära anhörig ska ha rätt till arvode/lön utifrån de 
behov av insatser som beviljats vårdtagaren. Det ska vara den enskildes 
behov och önskemål som ska ligga till grunden för hur, var och av vem 
behoven tillfredsställs. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har fattat beslut att avslå medborgarförslaget. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, Kf 190930 § 103 

Dnr: SN/2018:51/73 
 
2. Sammanträdestider kommunfullmäktige 2020 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställt sammanträdestider för 2020. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, Kf 190930 § 112 

Dnr: KS/2019:264/00 
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§ 66 
Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande 
beslutanderätt (SN/2018:163) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av 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 190930 §§ 66-77 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2019-10-14 16 
 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och 
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten 

• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,  
190823-191013 

• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,   
190823-191013 

 

Ordförandebeslut med stöd av kompletterande beslutanderätt 
Inga nya beslut har fattats sedan senaste anmälan, SN 190902 § 54. 
 
Delegationsordning 
Socialnämndens delegationsordning, SN 190318 § 20,  
Dnr SN/2019:38/00 
 
Beslutsunderlag 
Lista, innehållsförteckning Individ- och familjeomsorgsutskottet 2019 
 


