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§ 41
Socialförvaltningens verksamhetsrapport (SN/2020:13, SN/2020:25)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2020-08-31 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.
Statistik från individ- och familjeomsorgen (IFO) och
arbetsmarknadsenheten (AME) redovisas fortlöpande tillsammans med
verksamhetsrapporter till nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 200826, 1 sida
Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 200831, 8 sidor
IFO, statistik, jan-juli 2020, 3 sidor
AME Nyckeltal, jan-juli 2020, 2 sidor

Justerare

Sida

3

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-08-31

§ 42
Översyn av kostnader inom individ- och familjeomsorgen handlingsplan (SN/2020:11)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga redovisningen av handlingsplanen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun har under en tid konstaterat att de har kostnader inom
individ- och familjeomsorgen som överskrider de budgeterade nivåerna. Det
finns även en uppfattning om att kommunen har högre kostnader än vad
som kan anses som skäligt med anledning av de strukturella
förutsättningarna.
Ett begrepp som används för att jämföra oss med andra kommuner är
nettokostnadsavvikelse som innebär hur långt vi är ifrån vad våra kostnader
borde vara när man har den struktur som vi har. Den avvikelsen är för oss på
Individ och familjeomsorgen 8,7 miljoner sämre än den borde vara.
Syftet med översynen är att få ett så bra underlag att vi kan arbeta vidare
inom individ och familjeomsorgen för att närma oss nettokostnaden som
gäller för Gagnefs kommun.
För att få en uppfattning om vad som är kostsamt inom IFO och vilka
åtgärder som vi kan göra för att komma mer rätt i kostnadsfördelningen har
vi tagit in ett externt företag, PWC som ska hjälp oss i detta arbete. De har
också fått i uppdrag att ge oss förslag på förbättringar som vi kan arbeta
vidare med tillsammans för att nå positiva effekter på våra kostnader och
ändå ge god kvalitet utifrån relevanta insatser.
PWC:s rapport redovisades för socialnämnden den 10 februari 2020 och
förvaltningen gavs i uppdrag att ta fram en handlingsplan med utgångspunkt
av rapporten och redovisa den för nämnden.
Finansiering
Översynen finansieras av kommunstyrelsens förvaltning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, SN AU § 32 200817, 2 sidor
Handlingsplan av åtgärder från PWC:s rapport, socialförvaltningen, 200812,
3 sidor
Justerare
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Underlag
Rapport översyn av kostnader inom individ- och familjeomsorgen, PwC,
191209, 63 sidor
Tidigare beslut i ärendet
SN AU 200817 § 32
SN 200210 § 1

Justerare
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Sammanträdesdatum
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§ 43
Socialnämndens uppfyllande mål, mandatperioden 2019-2022 delårsredovisning 2020 (SN/2018:145)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga delårsredovisning 2020 av socialnämndens uppfyllande mål till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har antagit uppfyllande mål för 2019-2022 utifrån
kommunens strategiska mål. Delårsredovisningen 2020 visar att av de elva
indikatorer som beslutats följs tre upp på endast helår och ett följs inte upp i
år. Av de sju kvarvarande indikatorer är två uppfyllda och fem ej uppfyllda.
Pandemin har påverkat kvalitets- och utvecklingsarbetet på ett negativt sätt
och det har bidragit till att socialförvaltningen har haft svårt att nå de
resultat som väntats.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, SN AU § 31 200817, 1 sida
Redovisning av Socialförvaltningens måluppföljning för halvåret 2020, 200721, 7 sidor

Justerare
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§ 44
Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
(SN/2017:160)
Socialnämndens beslut
1.

Förlänga ”Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet” per den
24 maj 2017 (reviderad 170922) innebärande att beslutet gäller t.o.m.
2021-11-30 samt att en ny utvärdering ska vara genomförd innan 202103-30. Om inte ett nytt samverkansbeslut träffas innan 2021-06-30
upphör verksamheten 2021-11-30.

2.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut

Sammanfattning
Samtliga kommuner och tidigare Region Dalarna har godkänt tillskapandet
av en tillnyktringsverksamhet genom ”Samverkansbeslut avseende
tillnyktringsverksamhet” per den 24 maj 2017 (reviderad 170922).
Direktionen i Region Dalarna rekommenderade då kommuner och landsting
att godkänna ett förslag om att starta tillnyktringsplatser i Dalarna
(Direktionen 20170913 § 210 RD 2015/181).
En ändring av samverkansbeslutet per den 5 december 2018 medförde att
avtalstiden förlängdes t.o.m. 2020-11-30 varvid en utvärdering av avtalet
(samverkansbeslutet) skulle ske under första kvartalet 2020. Om inte ett nytt
avtal träffades innan 2020-06-30 skulle verksamheten upphöra vid
avtalstidens utgång.
Verksamheten startade i september 2019. För att möjliggöra en fullständig
utvärdering av verksamheten föreslås att samverkansbeslutet förlängs t.o.m.
2021-11-30 samt att en ny utvärdering av avtalet ska vara genomförd senast
2021-03-30. Om inte ett nytt avtal träffas innan 2021-06-30, upphör
verksamheten 2021-11-30. Förslaget om en förlängning samverkansbeslutet
medför en kostnad om 2 665 900kr/år. En 50/50-fördelning medför
1 332 50 kr/huvudman. Fördelning mellan kommunerna sker enligt
befolkningsunderlag. Kostnad för Gagnefs kommun per år är: 47 696 kr
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, SN AU § 30 200817, 2 sidor
Samverkansbeslut, Region Dalarna, rev. 170922, 9 sidor
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Underlag
Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet, Region Dalarna
(Dnr:RD20/03171), 200605, 3 sidor
Protokollsutdrag
Region Dalarna
Kommunstyrelsen (rapport)
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§ 45
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. 2020-01-01 – 2022-01-01
(SN/2020:73)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna den länsövergripande överenskommelsen om samverkan för
trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

2.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
Överenskommelsen har sin grund i lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS). Syftet med lagen är att ge
trygg och effektiv utskrivning från sjukhus och skapa en sammanhållen
vårdkedja för patienter som efter slutenvårdsvistelse är behov av
öppenvårdsinsatser från den regionfinansierade öppenvården och/eller
kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad/omsorg. Lagen har ersatt
den tidigare betalningsansvarslagen.
Överenskommelsen föreslås gälla från 2020-01-01 – 2022-01-01.
Överenskommelsen innehåller samma ekonomiska reglering mellan
huvudmännen som gällt under 2019. Den ekonomiska regleringen i
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina
utskrivningsklara patienter så snart möjligt är.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, SN AU § 29 200817, 1 sida
Länsövergripande överenskommelse, Region Dalarna, 2020-01-01–
2022-01-01, version 3, 12 sidor
Underlag
Skrivelse, Region Dalarna, 200624, 1 sida
Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet, Region Dalarna
(RD19/05680), 2 sidor
Protokollsutdrag
Region Dalarna
Kommunstyrelsen (rapport)
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§ 46
Riktlinje för anhörigstöd (SN/2019:124)
Socialnämndens beslut
1.

Anta förslag till Riktlinje för anhörigstöd.

Ärendebeskrivning
Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller
längre perioder, ska erbjudas olika former av stöd från kommunens sida. Det
gäller oberoende av om den närstående bor hemma eller på ett särskilt
boende. Anhörigas behov av stöd ska uppmärksammas i ett så tidigt skede
som möjligt.
Med stöd avses olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och
socialt underlätta de anhörigas situation. Stödet till anhöriga är en
förebyggande insats som ska förebygga ohälsa och leda till att bibehålla
eller höja livskvaliteten för anhöriga.
Riktlinje för anhörigstöd reglerar det övergripande arbetet med anhörigstöd i
kommunen. Det är ett stöd för de kommunala verksamheternas interna
arbete. Med riktlinjen som grund kan man arbeta fram strategier och rutiner
som bidrar till att utveckla anhörigstödet på ett ändamålsenligt sätt.
Information
Kommunens anhörigkonsulent/syn- och hörselinstruktör informerar
socialnämnden om verksamheten, vilka som omfattas och kommunens
skyldighet enligt lag att bedriva anhörigstödsverksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, SN AU § 33 200817, 1 sida
Riktlinje för anhörigstöd, socialförvaltningen, 200810, 4 sidor
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§ 47
Redovisning av motioner och medborgarförslag (SN/2020:34)
Socialnämndens beslut
1.

Översända redovisningen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31-32 ska nämnden redovisa
de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år.
I dagsläget har nämnden inga motioner och medborgarförslag som inte
besvarats inom ett år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltning, 2020-08-21, 1 sida
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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§ 48
Rapportering av ej verkställda beslut, rapporteringsperiod 2 2020
(SN/2020:39)
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 fyra gånger per år. 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 – Andra rapporteringsperioden 2020
IFO:
Gynnande beslut
Avbruten
Skäl till att
Verkställt
verkställighet
beslutet inte
verkställts
Inget att rapportera
ÄO:
Gynnande beslut
Inget att rapportera

Justerare

Avbruten
verkställighet

Skäl till att
beslutet inte
verkställts

Verkställt

Avslutat

Avslutat
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OF:
Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet

Kontaktperson LSS 190401
Kontaktperson LSS 191101
Kontaktperson LSS 191101
Avlösarservice LSS 191101
Kontaktperson SoL 200102

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-31

13

Skäl till att
beslutet inte
verkställts
Resursbrist*
Covid-19**
Covid-19**
Resursbrist***
Covid-19**

Verkställt

* Personen har erbjudits men har tackat nej till att boendestöd utför insatsen
** På grund av Covid-19 har det varit svårt att få till möten med lämplig
kandidat.
*** Personen har avvaktat insats i perioder samt svårigheter att
hitta/rekrytera uppdragstagare.
Lagrum
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL)
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, SN AU § 34 200817, 2 sidor
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerare
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§ 49
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 200817 §
Översyn av kostnader inom individ- och
Sn 200210 § 1
familjeomsorgen (SN/2020:11)
Dnr SN/2020:11/04

Socialnämndens beslut
1. Lägga rapporten till handlingarna.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en
handlingsplan med utgångspunkt av rapporten
och presentera den för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 200821, 1 sida
Ärendebalanslista för socialnämnden, 200821, en sida
Protokollsutdrag
SN, sekreterare

Justerare
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§ 50
Rapporter (SN/2019:146)
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporten som information till protokollet.

1. Budgetuppföljningsprognos 2020-05-31 Socialnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden redovisar en prognos för helåret som är 8 228 tkr sämre än
budget. Jämfört med föregående prognos är detta en försämring med 4 209
tkr. De största förändringarna finns inom socialchefens administration och
särskilt boende.
Bokförda kostnader på projekt 7009 coronakostnader till och med den sista
maj är 1 352 tkr. Detta är en ökning med 911 tkr sedan den sista april. De
flesta kostnaderna är bokförda under socialchefens administration i och med
uppbyggandet av lager för skyddsutrustning och skyddsmaterial.
I prognosen ingår coronarelaterade kostnader med 2 792 tkr där merparten
ligger hos socialchefen.
Prognosen redovisades för socialnämndens arbetsutskott 2020-06-18 och
delges socialnämnden som en rapport.
Underlag
Protokollsutdrag, SN AU 200618 § 26
Budgetuppföljningsprognos 2020-05-31 Socialnämnden, 3 sidor
Dnr: SN/2019:146/04
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§ 51
Anmälan av utskottets protokoll (SN/2020:37)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i
dagens protokoll.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-18, §§ 26-28
Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-17, §§ 29-35

Justerare
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§ 52
Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande
beslutanderätt (SN/2018:163)
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och beslut med
kompletterande beslutanderätt 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 2020-06-01 27-28
Ifou 2020-06-18 §§ 29-34
Ifou 2020-08-17 §§ 35-40

Justerare
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Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten
• Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten och vuxenenheten,
2020-05-19—2020-08-25 (listor i närarkiv)
• Delegationsbeslut enligt SoL och LSS, myndighetsenheten,
2020-05-19—2020-08-25 (listor i närarkiv)
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för
handläggare av bostadsanpassningsärenden:
Lista: perioden 2020-05-19—2020-08-25
Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem
Inga nya delegationsbeslut har inrapporterats sedan föregående redovisning.
Ordförandebeslut med stöd av kompletterande beslutanderätt
Omedelbart omhändertagande, 6 § 1 st LVU
Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under
vårdtiden, 11 § 1 st LVU
Delegationsordning
Socialnämndens delegationsordning, SN 200210 § 10,
Dnr SN/2019:38/00
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 200825, 2 sidor
Lista, innehållsförteckning Ifou 2020, 2 sidor
Lista, beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag, 200828, 2 sidor
Lista, anmälan av ordförandebeslut (beslut med kompletterande
beslutanderätt), 200831, 1 sida
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§ 53
Nya nämndinitiativ (SN/2020:89)
Socialnämndens beslut
1. Remittera nämndinitiativet till beredningen.
Ärendebeskrivning
I ett nämndinitiativ till socialnämnden föreslår Robert Österlund (V):
”Det finns idag ”lotsar” inom olika delar av våra verksamheter. Dock saknas
detta inom verksamheten ”integration”. På förekommen anledning där
familjer visat sig sakna hemförsäkring.”
Beslutsunderlag
Nämndinitiativ, 2020-08-31, en sida.
Protokollsutdrag
SN AU beredning

Justerare

