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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
via Teams, kl. 13:00-16:00, ajournering kl. 15.25-15.32 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Barbro Wallin (M) 
Johanna Hallin (C) 
Johan Elfsberg (C) 
Robert Österlund (V) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Lars Svensson (M) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C) 
Per Svantes (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S) 
Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA) 
Tomas Jansson (S) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP) 
 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Malin Lindén Ohlsson, socialchef 
Erica Arvidsson, ekonom  
Karin Halvarsson, ekonom §§ 12-15, 17 
Maria Linder, projektledare - särskilt boende för personer med demenssjukdom del av § 18 
 

Övriga 
Mikael Larsson, Fastighetsingenjör 
Helena Reimfors, arkitekt Mondo arkitekter Dalarna AB del av § 18  
 
 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Ulf Haglund (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-03-29, kl. 11:30 §12-§24 
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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 2021-03-22 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§12-§24 2021-03-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-04-21 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta 
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SN/2019:37 

SN § 12 
 

Ombudgetering av investeringsmedel 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Bevilja socialnämnden ombudgetering av investeringsmedel från 2020 
till 2021 om 366 tkr. 

Förslag till beslut i socialnämnden 

1.  Fastställa Investeringsredovisning 2020 Socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Investeringar för året har inte fallit ut som planerat och mycket har påverkats av 
arbetet med pandemin. Utvecklingsarbetet inom teknik och digitalisering och 
välfärdsteknik har inte varit möjligt att genomföras varvid ett förslag till om-
budgetering görs till år 2021. En upphandling pågår för ett digitalt signeringssystem 
för att öka patientsäkerheten. Internt larmsystem för alla särskilda boenden har en ny 
leverantör upphandlats. Den innebär att kostnaden kommer att belasta driftsbudgeten 
och inte investeringsbudgeten. 
 

Nämnd (tkr) 

Årsbudget    Utfall 2020  Avvikelse 

 Förslag 

ombudgetering till 

2021  

 Justerad 

budget  

 Justerad 

avvikelse  

 Socialnämnden                  

Energieffektivisering  ‐        400      ‐      243              157                                 ‐       ‐     400             157     

Larmsystem  ‐     1 000                ‐             1 000                                 ‐       ‐  1 000          1 000     

Licenser              ‐        ‐      127      ‐       127                                 ‐                ‐        ‐      127     

Inventarier  ‐        500      ‐      284              216                                 ‐       ‐     500             216     

Teknik & Digitalisering  ‐        710      ‐      344              366     ‐                        366     ‐     344                ‐       

Nätverk Sociala  ‐        250                ‐                250                                 ‐       ‐     250             250     

Välfärdsteknik Sociala  ‐        500                ‐                500                                 ‐       ‐     500             500     

Hemtjänst nya lokaler ‐20  ‐     1 000      ‐        29              971                                 ‐       ‐  1 000             971     

 Summa   ‐     4 360      ‐   1 027           3 333     ‐                        366     ‐  3 994          2 967     

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN AU 210308 § 5, 1 sida 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 210304, 1 sida 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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SN/2020:21 

SN § 13 
 

Begäran om utökad budget för socialnämnden 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Utöka socialnämndens budget 2021 med 7 300 tkr. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför 2021 års budgetprocess befann sig Sverige och världen i ett läge som 
gjorde att budgetförutsättningarna var mycket osäkra. 
Behovsbeskrivningarna från socialförvaltningen handlade främst om 
volymökningar, teknik och lagkrav. I driftbudgeten handlade det om en 
budgetökning med 5,2 mkr. Äskandet för investeringar under 2021 beräknas 
till 1,8 mkr. 
 
Idag kan konstateras att resultatet i Sverige och i Gagnefs kommun blev 
bättre än förväntat på grund av generösa statsbidrag. I samband med att 
detaljbudgeten gjordes kan konstateras att det blir svårt för 
socialförvaltningen att ha budget i balans utifrån det man kan se idag. 
Varvid ett äskande görs för en utökning av budgeten 2021 med 7 300 tkr.  

Sammanställning  
Behov  tkr 

Larmmottagning säbo     200 
Placeringar inom IFO  3 000 
Personlig assistans  4 100 
Totalt  7 300 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN AU 210308 § 6, 2 sidor 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210303, 2 sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2021:24 

SN § 14 
 

Bokslut 2020-12-31 Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Bokslut 2020-12-31 Socialnämnden till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden lämnar ett resultat för 2020 som är 182 tkr bättre än budget. 
Under året har verksamheter haft höga kostnader orsakade av den pågående 
pandemin Covid-19. Intäkter i form av statsbidrag från Socialstyrelsen 
täcker dessa kostnader till ca 91% till och med sista november.  
 
På grund av rådande pandemi och en lönerevision som blev klar först i 
december har det över lag varit ett svårt år att prognostisera. Året har 
präglats av stor osäkerhet kring hur mycket kostnader pandemin skulle dra 
med sig och hur mycket av dessa extra kostnader staten skulle gå in och 
täcka. Fokus under året har dock varit att hindra smittspridning av covid-19 
och då har andra aktiviteter har haft lägre prioritet.   
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN AU 210308 § 7, 210304, 1 sida 
Bokslut 2020-12-31, kommunstyrelsens förvaltning, 4 sidor 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 210304, 1 sida 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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SN/2021:24 

SN § 15 
 

Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden lämnar ett resultat för 2020 som är 182 tkr bättre än budget. 
Under året har verksamheter haft höga kostnader orsakade av den pågående 
pandemin Covid-19. Intäkter i form av statsbidrag från Socialstyrelsen 
täcker dessa kostnader till ca 91% till och med sista november. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN AU 210308 § 8, 1 sida 
Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden, 11 sidor 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 210304, 1 sida 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2018:145 

SN § 16 
 

Årsredovisning av indikatorer 2020 – Måluppföljning av 
socialnämndens uppfyllande mål, mandatperioden 2019-2022 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna helårsuppföljningen för 2020 av indikatorer för 
socialnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Pandemin har färgat hela verksamheten och Covid-19 har stått i centrum i 
all verksamhet under året. Utvecklingsarbetet har varit obefintligt och det 
påverkar även indikatorerna och möjligheten att uppnå de mål som 
socialnämnden har satt upp för verksamheten. Av de 11 indikatorer som 
mäts har fyra uppfyllts, sex har ej uppfyllts och ett mäts inte i år.  
 
Årsredovisningen av indikatorer ingår i socialnämndens 
verksamhetsberättelse för 2020 och ska framledes redovisas enbart där.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN AU 210308 § 10, 1 sida 
Redovisning, socialförvaltningen, 210220, 7 sidor 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210303, 1 sida 
 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2021-03-22 8 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

 

SN/2021:6 

SN § 17 
 

Budget 2022, Behovsbeskrivning för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Anta Budget 2022, Behovsbeskrivning för socialnämnden och 
överlämna den till budgetberedningen.  
 

Ärendebeskrivning 
I budgetarbetet för 2022 ska varje nämnd anta en behovsbeskrivning där  
volymförändringar och omvärldsfaktorer beskrivs och där utvecklingsbehov 
definieras. Behovsbeskrivningen ska överlämnas till budgetberedning som 
underlag i den fortsatta budgetprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210316, 1 sida 
Budget 2022, Behovsbeskrivning för socialnämnden, 210322, 13 sidor 
Protokollsutdrag, SN AU 210308 § 9, 1 sida 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2021:11, SN/2021:13 

SN § 18 
 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2021-03-22 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 och arkitekt från Mondo arkitekter i 
Dalarna AB informerar och visar av ritningar av interiör och exteriör av den 
kommande byggnationen av särskilt boende för personer med demens-
sjukdom i Mockfjärd. Planerad byggstart är i april 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210328, 1 sida 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 210322, 6 sidor 
Statistik, IFO, jan-feb 2021, 3 sidor 
Statistik, Stationen, jan-feb 2021, 1 sida 
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SN/2021:26 

SN § 19 
 

Årlig uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 
för socialnämnden.  
 

Ärendebeskrivning 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § 
ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per 
år. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Syftet är att det egna 
arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav som finns i 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen går ut på att 
bedöma om centrala delar finns och hur följande fungerar: 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten 

• Samverkan 

• Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner 

• Uppgiftsfördelning, det vill säga delegering av arbetsmiljöuppgifter 

• Kompetens 

• Rutiner för undersökning och riskbedömning 

• Årlig uppföljning 

• Företagshälsovård 
 

Socialförvaltningen arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
på alla nivåer i organisationen. Genom arbetet med ständiga förbättringar 
arbetar man i vardagen med att ständigt förbättra arbetsmiljön. För att ha 
kontroll över det som man behöver gå i genom under året, som exempelvis 
arbetsmiljöpolicy och mål och rutiner, så finns ett årshjul i vårt 
kvalitetssystem QPR.  
 
Där redovisas vad man ska ta upp på den månatliga arbetsplatsträffen och 
allt som ska redovisas på något sätt. Följer man årshjulet så är den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet en positiv uppgift att 
fylla i.  
 
2020 har varit ett speciellt år på grund av pandemin och det har bidragit till 
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att arbetsmiljöarbetet har varit mer fokus på vissa områden och att vissa 
områden har fått stå tillbaka något.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN AU 210308 § 11, 2 sidor  
Redovisning, socialförvaltningen, Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, 210228, 12 sidor 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210228, 1 sida 
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SN/2020:34 

SN § 20 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än 
ett år gamla och inte besvarade 

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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SN/2018:162 

SN § 21 
 

Socialnämndens ärendebalanslista 

Socialnämndens beslut 

1. Avsluta uppdraget och avföra det från socialnämndens 
ärendebalanslista. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av socialnämndens ärendebalanslista. Nedan 
listat uppdrag föreslås att avföras: 

Sn 210208 § 5 
Sn Au 210125 § 2 
Sn 201116 § 77 
 
Dnr SN/2020:122/73

Uppdatering av planerat antal demensplatser 
i framtiden 
1. Remittera nämndinitiativet till       
beredningen. 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210316, 1 sida 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 210316, 1 sida 
 
Protokollsutdrag 
SN, sekreterare 
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SN/2020:145, SN/2021:6 

SN § 22 
 

Rapporter 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 

Rapporter 

1. Verksamhetsberättelse 2020 Personliga ombud Södra Dalarna 

Ärendebeskrivning 
Personliga ombud Södra Dalarna är ett samarbete mellan följande 
kommuner: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, 
Smedjebacken och Säter.  

Underlag 
Verksamhetsberättelse, Personliga ombud Södra Dalarna, 201020, 10 sidor 

Dnr: SN/2020:145/73 
 
2. KS § 4, Plan budgetprocess 2022 

Ärendebeskrivning 
En plan för budgetarbetet har tagits fram, där datum för budgetberedningens 
sammanträden framgår. En sådan plan måste ha en viss flexibilitet, och kan 
behöva justeras. Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera 
tidplanen. 
 
Enligt planen framgår hur nämnderna ska ta fram och överlämna en 
behovsbeskrivning till budgetberedningen i vecka 12, 2021 och senare göra 
en konsekvensanalys med förslag på åtgärder utifrån den föreslagna 
budgetram som överlämnas till förvaltningarna 2021-04-15. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KS 210119 § 4, 1 sida 
Plan, budgetprocess 2022, 2 sidor 

Dnr: SN/2021:6/04 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, socialförvaltningen, 210316, 1 sida 
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SN/2021:9 

SN § 23 
 

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 
SN AU 210308 §§ 5-11 
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SN/2018:163 

SN § 24 
 

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. (Socialnämndens delegations-
ordning, senast reviderad SN 210208 § 6, Dnr SN/2019:38/00)  
 

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. 
 

Rapportering av delegationsbeslut från myndighetsutövning i inidivid- och 
familjeomsorgen görs genom sammanställningar som visar antalet beslut 
per typ och månad. Sammanställningarna ges i den form som IT-stödet kan 
leverera från respektive verksamhet; Vård och omsorg och Stöd och 
omsorg. Redovisning ska lämnas kvartalsvis och på närmast efterkommande 
sammanträde. En helårssammanställning av föregående år redovisas på 
nämndens första sammanträde för året, vanligen i februari. 
 

Beslut i individärenden med stöd av kompletterande beslutanderätt eller 
ordförandebeslut då nämndens beslut inte kunnat avvaktas redovisas till 
individ- och familjeomsorgsutskottet och nämnden får del av besluten 
genom protokollsutdrag från utskottet. 
 

Redovisning av delegationsbeslut av handläggare i bostadsanpassnings-
ärenden redovisas i form av listor ur handläggningsprogrammet. 
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Redovisning 
Delegationsbeslut indvid- och familjeomsorgsutskottet (Ifou), 
Innehållsförteckning Protokoll 2021: 
Ifou 2021-03-01 §§ 10-12 
Ifou 2021-03-08 §§ 13-16 
 

Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och 
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten, 
utdrag ur Procapita 
Redovisning av första kvartalet kommer på socialnämndens sammanträde 
2021-04-29. 
 
Beslut med kompletterande beslutanderätt och ordförandebeslut enligt 
6 kap 39 § KL, Protokollsutdrag, Ifou 210301 § 11  

1. Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM, 210219 
(kompletterande beslutanderätt) 
 

Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem 
Inga nya beslut har anmälts. 
 

Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 
handläggare av bostadsanpassningsärenden:  
Lista: period 2021-02-01—2021-03-15, delegationsbeslut 5.7, 2 sidor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210319, 2 sidor 
 

 


