
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2020-05-25 1 (12) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    
 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-15:00 
 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Barbro Wallin (M) 
Johanna Hallin (C) 
Daniel Bergman (S) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Johan Elfsberg (C) 
Robert Österlund (V) 
Jonas Wittink (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Anneli Westman (C) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C)  
 
 
 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Malin Lindén Ohlsson, socialchef 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg §§ 34-38 
Frida Swan, verksamhetschef hälso- och sjukvården §§ 34-38 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg §§ 34-38 
Erica Arvidsson, ekonom § 35 
Karin Halvarsson, ekonom § 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Patrik Andersson (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2020-06-01, kl. 13:30 §34-§40 
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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 2020-05-25 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§34-§40 2020-06-02 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2020-06-24 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Margareta Marjeta 
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§ 34 
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2020:13, SN/2020:25) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2020-05-25 till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Skriftlig rapport från förvaltningschef och verksamhetschefer för Stöd och 
omsorg, Vård och omsorg och Hälso- och sjukvården. Information om vad 
som är aktuellt i verksamheten och avvikelserapportering redovisas för att 
ge socialnämnden en bra överblick av socialförvaltningen. 
 
Verksamhetsrapportens fokus är främst utifrån hur Coronasmittan påverkar 
verksamheten, bemanning, skyddsutrustning, arbetsmiljö och hantering av 
krisläget.  
 
Statistik från individ- och familjeomsorgen (IFO) och 
arbetsmarknadsenheten (AME) redovisas fortlöpande tillsammans med 
verksamhetsrapporter till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 200513, 1 sida 
Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 200525, 9 sidor 
IFO, statistik, jan-april 2020, 3 sidor 
AME Nyckeltal, jan-april 2020, 2 sidor 
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§ 35 
Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Socialnämnden (SN/2019:146) 
 
Socialnämndens beslut  

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Socialnämnden till 
handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar en prognos för helåret som är 4,1 mnkr sämre än 
budget. Jämfört med föregående prognos är det en förbättring med 705 tkr. 
De största avvikelserna finns inom Vård och omsorg och IFO.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 200519, 1 sida 
Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Socialnämnden, 3 sidor 
 
Underlag 
Prognos 2020-03-31 Socialnämnden, 3 sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 36 
Internkontrollplan 2020 - riskanalys (SN/2020:12) 
 
Socialnämndens beslut 

1.  Socialnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys med tio 
riskområden inom Socialförvaltningen. 

2. Samtliga tio områden ska ingå i internkontrollplanen för 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens internkontrollplan för 2020 ska bygga på en risk- och 
väsentlighetsanalys. De områden som Socialnämnden anser extra viktiga att 
följa under året lägger grunden till den Internkontroll plan som 
Socialnämnden beslutar.  
 
Socialförvaltningens ledningsgrupp identifierade ett antal områden för vilka 
man ser risker som ger negativa konsekvenser om man inte hanterar dem. 
Socialförvaltningen genomförde sedan en risk– och väsentlighetsanalys på 
dessa områden.  
 
Områden som identifieras är: 

1. Att man inte får ut nyanlända i arbete 

2. Att ekonomiskt bistånd fortsätter att öka i kostnader 

3. Placeringar inom LSS och IFO 

4. Många avvikelser på medicindelegering 

5. Att man inte klarar framtidensutmaningar på grund av att färre personer 
ska klara mer 

6. Att de lokaler man har i bruk ej är anpassade för den verksamhet som 
bedrivs 

7. Att lokalerna är i dåligt skick så att det påverkar miljön och/eller 
arbetsmiljön 

8. Att byggandet av demensboendet i Högsveden drar ut på tiden och 
tidsplanen inte hålls 

9. Att inte personalen har tillräcklig med kompetens att utföra sina 
arbetsuppgifter samt att det inte finns personal att tillgå 

10. Att allt fler unga mår dåligt 
 
Internkontroll är en process eller en plan för att kontrollera, åtgärda, 
dokumentera, informera och följa upp risker och händelser på ett 
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strukturerat sätt. De flesta risker kontrolleras eller åtgärdas som ett naturligt 
led i verksamhetens processer.  
 
Då så inte är fallet, eller då en risk bedöms som särskilt stor eller av annan 
anledning behöver följas upp särskilt ska den ingå i en internkontrollplan för 
verksamhetsåret. Internkontrollplanen ska fastställas av respektive nämnd 
eller styrelse som en del av verksamhetsplaneringen.  I internkontrollplanen 
ska även framgå hur riskerna ska kontrolleras eller åtgärdas, en tidplan för 
detta samt vem eller vilka som är ansvariga.  
 
Ärendets beredning 
Arbetsutskottet har på sammanträde den 4 mars 2020 tagit del av 
förvaltningens identifierade områden och föreslagit socialnämnden att 
samtliga tio områden ska ingå i internkontrollplan för 2020. 
 
På socialnämndens sammanträde den 16 mars beslutades att återremittera 
ärendet till beredningen för att utveckla riskanalysen av område 10. ”Allt 
fler unga mår dåligt.”. 
 
Inför arbetsutskottets sammanträde den 6 april har beslutsunderlaget 
reviderats enligt socialnämndens beslut den 16 mars 2020. Arbetsutskottet 
har godkänt revideringen och föreslår socialnämnden besluta enligt 
förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN AU 200406 § 20, 2 sidor 
Protokollsutdrag, SN 200316 § 25, 2 sidor 
Underlag för internkontrollplan 2020 för Socialnämnden, reviderad 200406, 
6 sidor 
 
Tidigare beslut i ärendet 
SN AU 200406 § 20, 2 sidor 
SN 200316 § 25, 2 sidor 
SN AU 200304 § 12, 2 sidor 
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§ 37 
Anmälan av utskottets protokoll (SN/2020:37) 
 
Socialnämndens beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-06, §§ 17-22 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-11, §§ 23-25 
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§ 38 
Rapporter (SN/2018:188) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Budget 2021 - Konsekvensbeskrivning 
 
Ärendebeskrivning 
Muntlig information från förvaltningschef. I kommunens pågående arbete 
gällande budget 2021 har budgetberedningen lagt ett förslag till 
budgetdirektiv och lämnat det på remiss till förvaltningarna.  
 
Tjänstemannaorganisationen ska ta fram en konsekvensbeskrivning 
med förslag på åtgärder utifrån föreslagna ramar och direktiv och 
lämna det tillbaka till budgetberedningen. Nämnden ska informeras med 
inte fatta något beslut.  

Konsekvensbeskrivningen är ett underlag i budgetberedningens 
process att fastställa ett förslag till nämndernas budgetramar som ska 
beslutas av kommunfullmäktige.  
 

Dnr: 2020:21/04  
 
2. Solgården – rapport  
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef informerar om aktuell situation och pågående åtgärder 
avseende inomhusluften på Solgården. Ärendet rapporteras fortlöpande till 
socialnämnden med anledning av återlämnat arbetsmiljöansvar kopplat till 
inomhusluften i byggnaden. 
 

Dnr SN/2020:8/70 
 
3. KF § 62, Tillägg till respektive reglemente för kommunens nämnder 
 
Ärendebeskrivning 
Tillägg till nämndernas reglementen har beslutats av kommunfullmäktige 
2020-04-27. Tillägget avser sammanträden med nämnden på distans. 
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För att en nämnd ska kunna genomföra sammanträde med ledamöter på 
distans krävs att fullmäktige beslutat om detta, enligt 6 kap 24 § 
kommunallagen (2017:725). Deltagande på distans ska ske på det sätt som 
anges i 5 kap. 16 § Kommunallagen. En ledamot som deltar på distans ska 
anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, KF 200427 § 62, 2 sidor 

 
Dnr: SN/2018:188/00 
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§ 39 
Socialnämndens ärendebalanslista (SN/2018:162) 
 
Socialnämndens beslut 

1. Avsluta uppdraget och avföra det från socialnämndens 
ärendebalanslista. 

 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av socialnämndens ärendebalanslista. Nedan listat uppdrag 
föreslås att avföras: 
Sn Au 200406 § 20 
Sn 200316 § 25 
Sn Au 200304 § 12 
 
Dnr SN/2020:12/04 

Internkontrollplan 2020 – riskanalys 
1. Återremittera ärendet till beredningen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 200518, 1 sida 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 200525, en sida 
 
Protokollsutdrag 
SN, sekreterare 
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§ 40 
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 2020-04-06 §§ 11-16 
Ifou 2020-05-11 §§ 17-26 
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Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och 
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten 

• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,  
2020-03-12—2020-05-18 

• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,   
2020-03-12—2020-05-18 

 
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 
handläggare av bostadsanpassningsärenden:  
Lista: 2020-03-12—2020-05-18 
 
Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem  
Delegationsbeslut 2-2020-5, Bidrag till föreningar verksamma inom sociala 
området i Gagnefs kommun (dnr SN/2020:35/80) 
Delegationsbeslut 3-2020-5, Biträde av personlig assistans enligt 9 § p2 LSS 
(sekretess) 
 

Ordförandebeslut med stöd av kompletterande beslutanderätt 
Inga beslut finns att rapportera.  
 
Delegationsordning 
Socialnämndens delegationsordning, SN 200210 § 10,  
Dnr SN/2019:38/00 
 
Beslutsunderlag 
Lista, innehållsförteckning Ifou 2020, 1 sida 
Lista, beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag, 2 sidor 
Lista, redovisning av delegationsbeslut, 200525, 1 sida 
 


