
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2021-02-08 1 (15) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Teams-möte, kl. 13:00-16:00 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Birgitta Floresjö (C) 
Barbro Wallin (M) 
Johanna Hallin (C) 
Daniel Bergman (S) 
Patrik Andersson (KOSA) 
Johan Elfsberg (C) 
Robert Österlund (V) 
Jonas Wittink (MP) 
 

 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Ulf Haglund (KOSA) 
Catharina Karlhager (KD) 
Lars Svensson (M) 
Annelie Westman (C) 
 

Tjänstemän 
Malin Lindén Ohlsson, socialchef 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg §§ 3, 5 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg §§ 3, 6-11 
Erica Arvidsson, ekonom § 4 
Karin Halvarsson, ekonom § 4 
Maria Linder, projektledare nya demensboendet del av § 3 
Johanna Reichel, enhetschef LSS/arbete & utvecklingsenheten del av § 3 
 

 
 
Justering 
Justerare 
Robert Österlund (V) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-02-15, kl. 08:00 §3-§11 
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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 2021-02-08 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§3-§11 2021-02-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-03-09 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta 
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SN/2021:11, SN/2020:25, SN/2020:6 

SN § 3 
 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 

Socialnämndens beslut 

1.  Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2021-02-08 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.  
 
Muntlig information på sammanträdet 
Socialförvaltningens projektledare för det nya demensboendet informerar 
fortlöpande på socialnämndens sammanträden om den pågående 
byggprocessen. Planen för uppförande är 2021-2022.  
 
Johanna Reichel enhetschef för arbetsmarknadsenheten och integration 
informerar om ett pågående projekt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210201, 1 sida 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 210208, 7 sidor 
Statistik, Individ- och familjeomsorgen, jan-dec 2020, 3 sidor 
Statistik, Nyckeltal AME, jan-dec 2020, 1 sida 
Statistik, Individ- och familjeomsorgen, jan-dec 2019, 3 sidor 
Statistik, Nyckeltal AME, jan-dec 2019, 1 sida 
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SN/2020:21 

SN § 4 
 

Detaljbudget 2021 Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna Detaljbudget 2021 Socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens budgetförslag utgår från Kommunfullmäktiges beslut 
Verksamhet och budget 2021 - 2023. Budgetramen för 2021 är i princip 
oförändrad och uppgår till 229 317 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltningen, 210129, 1 sida 
Detaljbudget 2021 Socialnämnden, kommunstyrelsens förvaltning, 4 sidor 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2020:122 

SN § 5 
 

Nämndinitiativ om uppdatering av planerat antal demensplatser 
i framtiden 

Socialnämndens beslut 

1. Uppgifter om beräknat antal personer med demenssjukdom och antalet 
vårdplatser på särskilt boende med denna inriktning i Gagnefs kommun 
redovisas i en rapport till socialnämnden. 

2. Med redovisningen kan nämndinitiativet anses besvarat. 

Motivering till beslut 
Föreliggande nämndinitiativ uppfattas innehålla en begäran om redovisning 
av tillgänglig aktuell statistik gällande antal personer med demenssjukdom i 
Gagnef kommun. Uppgifterna kan redovisas som rapport till 
socialnämnden. Med redovisningen kan nämndinitiativet anses besvarat. 
 
Vad gäller rapportering till kommunstyrelsen så kan detta ses relevant om 
det av rapporten framkommer sådana uppgifter att ett ökat behov ska 
framhållas i den årliga behovsanalys som lämnas till budgetberedningen.  
 
Kopplat till det nya demensboendet så har beslut om antalet platser 
reviderats i kommunfullmäktige, Kf 191104 § 140, grundat på 
socialförvaltningens utredning, Platsbehov inom vård och omsorg, daterad 
2019-03-04. 
 
Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ till socialnämnden föreslår Robert Österlund (V): 
”Uppdatering av planerat antal demensplatser i framtiden  
 
Hur många dementa har vi på våra boenden idag? 
Hur många i kommunen i övrigt? 
 
Är planen att alla dementa ska bo vid treudden? I så fall kanske vi behöver 
se över antalet vi ska bygga för. Siffrorna som idag används är från 2015 
och det borde ha dykt upp nya prognoser och rapporter som kan användas 
för att uppdatera dessa. Nyare siffror borde kunna ge oss ett bättre underlag 
för att beräkna antalet platser kommunen har behov av utifrån den tidigare 
satta planen för demensboendet. 
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Detta underlag behöver sedan rapporteras till KS så KS kan ta ett välgrundat 
beslut om antalet platser som ska omfattas vid bygget av nya 
demensboendet.” 
 
Bedömning 
Vad gäller en beräkning av behovet av vårdplatser i framtiden för personer 
med demenssjukdom så kommer varje enskilt behov vara av betydelse för 
hur det totala behovet sammantaget kommer att se ut. Parametrar som spelar 
in är hur den enskildes livssituation ser ut, så som boendesituation, om det 
finns en make/maka och även hur den medicinska utvecklingen framskrider 
på området. 
 
Vad gäller insatser för personer med demenssjukdom så är det i dagsläget 
insatser som hemtjänst, dagverksamhet, anhörigstöd och avlösning i 
hemmet, samt trygghetslarm eller övervakningskamera som initialt kan 
beviljas för att tillförsäkra den enskilde skäliga levnadsvillkor innan det är 
aktuellt med särskilt boende. 
 
Bedömning är att de uppgifter som togs fram 2015 fortfarande är giltiga i 
pågående byggprocess av nya demensboendet. 
 
Det planerade antalet platser bedöms stå i relation till det behov som finns 
nu och framledes och som kommer att variera över tid. Det planerade 
boendet består av sex avdelningar och varje avdelning kan göras om till 
exempelvis boende för personer med somatiska sjukdomar om det skulle 
visa sig att det behovet finns. Det finns även inplanerat för en flexibilitet 
vad gäller sammanslagning av lägenheter för att möjliggöra ombyggnation 
till lägenheter med två rum och kök. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 1 sida 
Protokollsutdrag, KF 191104 § 140, 3 sidor 
Protokollsutdrag, SN 201116 § 77, 1 sida 
Nämndinitiativ, 201116, 1 sida 
 
Protokollsutdrag 
Förslagsställaren Robert Österlund (V) 
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SN/2019:38 

SN § 6 
 

Socialnämndens delegationsordning - revidering 

Socialnämndens beslut 

1. Anta Socialnämndens delegationsordning med föreslagen revidering. 

Motivering till beslut 
Den 1 juli 2020 trädde nya bestämmelser i kraft om utreseförbud i lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Delegationsordningen 
behöver därför kompletteras med den nya lagstiftningen. 

Ärendebeskrivning 
I syfte att minska hedersrelaterat våld och förtryck, har riksdagen beslutat 
om nya regler som rör barnäktenskap. Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, 
införs som kan ge fängelse i högst fyra år. Genom det nya brottet blir det 
straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse. Riksdagen har även beslutat om ett 
utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå 
barnäktenskap eller att könsstympas. Ett utreseförbud ska utgöra dels hinder 
mot att utfärda pass, dels skäl för att återkalla pass. Det ska vara straffbart 
att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.  
 
Bestämmelser om utreseförbud införs i lagen om särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU). Dessa ger socialnämnden möjlighet att ansöka om 
utreseförbud hos förvaltningsrätten om det föreligger en påtaglig risk för att 
någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att 
ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas 
(LVU 31 a och b §).  
 
Socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om det är sannolikt att 
ett utreseförbud behövs, och rättens beslut om utreseförbud inte kan 
avvaktas med hänsyn till risken för att den unge förs utomlands eller lämnar 
Sverige.  
 
Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får 
nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har 
förordnat besluta om ett sådant förbud (LVU 31 d). Kompletterande 
beslutanderätt enligt lag gäller.  
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Socialnämnden får även möjlighet att för en viss resa besluta om ett 
tillfälligt undantag från ett utreseförbud. Sådant beslut får endast fattas om 
det inte finns någon risk för att den unge förs utomlands eller lämnar 
Sverige eller under resan förs eller beger sig till annat land i syfte att ingå 
äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas  
(LVU 31 i).  
 
Om ett utreseförbud har meddelats ska socialnämnden inom sex månader 
från dagen för beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra. Denna fråga 
ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning. 
Om det inte längre finns skäl för ett utreseförbud, ska socialnämnden 
besluta att utreseförbudet ska upphöra. Ett utreseförbud upphör senast när 
den unge fyller 18 år (LVU 31 c).  

Bedömning 
Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2020. Med bakgrund av detta 
föreslås att fem nya beslut delegeras från nämnden till individ- och 
familjeomsorgsutskottet samt förvaltningen i enlighet med tillägg enligt 
följande: 

Nummer Beslut Lagrum Delegat 
1.83 Ansökan om 

utreseförbud hos 
förvaltningsrätten 

31 b § LVU utskott 

1.84 Beslut om tillfälligt 
utreseförbud 

31 d § LVU 
 

Utskott 
 
Vid brådska; 
ordförande eller 
ledamot enligt särskild 
lista. Kompletterande 
beslutanderätt enligt 
lag gäller (SN 190318 
§ 20)

1.85 Beslut om tillfälligt 
undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU Utskott 

1.86 Omprövning av 
utreseförbud 

31 c LVU Vc 

1.87 Upphörande av 
utreseförbud 

31 c LVU Utskott 

 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN AU 2101025 § 3, 3 sidor 
Protokollsutdrag, SN 190318 § 20, 2 sidor 
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SN/2020:39 

SN § 7 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 4 2020 

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.   
 
IFO:  
Gynnande beslut Avbruten 

verkställighet 
Skäl till att 
beslutet inte 
verkställts

Verkställ
t  

Avslutat 

Inget att rapportera  
 

 
 

OF: 
Gynnande beslut Avbruten 

verkställi
ghet 

Skäl till att 
beslutet inte 
verkställts

Verkställt  Avslut 

Kontaktperson SoL 
200102 

  200120  
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Kontaktperson SoL 
200221 

 Rekrytering*   

Kontaktperson SoL 
200301 

 Rekrytering*   

Kontaktperson LSS 
200601 

 Rekrytering*   

Ledsagare SoL 200616  Rekrytering**  
Ledsagare LSS 201001  Rekrytering*  
Kontaktperson LSS 
201001 

 Rekrytering*   

* Svårigheter att rekrytera uppdragstagare dels pga av 
covid-19 
** Önskar personal från boendet, rekrytering pågår.  
ÄO: 
Gynnande beslut Avbruten 

verkställigh
et 

Skäl till att 
beslutet inte 
verkställts

Verkställ
t  

Avslutat 

Inget att rapportera   
 

Lagrum 
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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SN/2018:162 

SN § 8 
 

Socialnämndens ärendebalanslista 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av socialnämndens ärendebalanslista. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210113, 1 sida 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 210201, 1 sida 
 
Protokollsutdrag 
SN, sekreterare 
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SN/2018:179 

SN § 9 
 

Rapporter 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 
1. Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden –  
Margreth Göransdotter (S) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beviljats avsägelsen från uppdraget.  

Underlag 
Protokollsutdrag, KF 201109 § 172, 1 sida 
 
Dnr: KS/2018:220 

2.  Val av ersättare i socialnämnden (S)  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har valt Per Svantes (S) till ersättare i socialnämnden 
för tiden fram till och med den 31 december år 2022. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KF 201109 § 173, 1 sida 
 
Dnr: KS/2020:11 
Beslutsunderlag 
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SN/2021:9 

SN § 10 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Socialnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträden finns i socialnämndens mapp 
på plattan i Netpublicator. 

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



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2021-02-08 14 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

 

SN/2018:163 

SN § 11 
 

Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande 
beslutanderätt 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporteringen av delegationsbeslut och beslut 
med kompletterande beslutanderätt till handlingarna. 

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 till 
individ- och familjeomsorgsutskottet och nämnden tar del i 
protokollsutdrag. 
 

Redovisning av delegationsbeslut av handläggare i bostadsanpassnings-
ärenden redovisas i form av listor ur handläggningsprogrammet. 
 
Redovisning 
Delegationsbeslut indvid- och familjeomsorgsutskottet (Ifou), 
Innehållsförteckning Protokoll 2020 och 2021: 
Ifou 2020-11-11 § 61 
Ifou 2020-12-07 §§ 62-69 
Ifou 2021-01-25 §§ 1-9 
 
Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och 
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten, 
utdrag ur Procapita 
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Sammanställning, typ och antal per månad, barn- och familjeenheten och 
vuxenenheten, 200101-201231, 6 sidor 
Sammanställning, delegationsbeslut, enligt SoL och LSS, biståndsenheten, 
201101-201231 (lista i ordning efter beslutstyp), 20 sidor 
 
Beslut med kompletterande beslutanderätt och ordförandebeslut enligt 
6 kap 39 § KL, Protokollsutdrag, Ifou 201207 § 68 och Ifou 210125 § 9  

1. Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 
vårdtiden, 11 § 1 st LVU, 201105 (kompletterande beslutanderätt) 

2. Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 
under vårdtiden, 11 § 1 st LVU, 201202 (kompletterande beslutanderätt) 

3. Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 
vårdtiden, 11 § 1 st LVU, 210122 (kompletterande beslutanderätt) 

4. Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 
vårdtiden, 11 § 1 st LVU, 210122 (kompletterande beslutanderätt) 

5. Beslut om hemlighållande av vistelseort, 14 § p2 LVU, 210122, 
delegationsbeslut 10.2 

6. Beslut om umgängesbegränsning, 14 § p1 LVU, 210122, 
delegationsbeslut 10.2 
 

Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem,  
Lista delegationsbeslut socialförvaltningen 210201, 1 sida 

1-2021-5; Beslut om att föra talan i ärenden och mål i allmän 
förvaltningsdomstol och allmän domstol, delegationsbeslut 6.2 
 

Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 
handläggare av bostadsanpassningsärenden:  
Lista: period 2020-11-10—2021-01-31, delegationsbeslut 5.7, 2 sidor 
 
 

 

 


