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Socialnämnden 2021 

 
 
2021-02-08 

§ 1 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare ska utövas (LVU) Sekretess 
§ 2 Beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare (LVU) 

Sekretess 
2021-02-08 

§§ 1-2 Reservation 
 
2021-02-08 

§ 3 Socialförvaltningens verksamhetsrapport 
§ 4 Detaljbudget 2021 Socialnämnden 
§ 5 Nämndinitiativ om uppdatering av planerat antal demensplatser i framtiden 
§ 6 Socialnämndens delegationsordning - revidering 
§ 7 Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 4 2020 
§ 8 Socialnämndens ärendebalanslista 
§ 9 Rapporter 
§ 10 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 11 Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande beslutanderätt 
 
2021-03-22 

§ 12 Ombudgetering av investeringsmedel 2020 
§ 13 Begäran om utökad budget för socialnämnden 2021 
§ 14 Bokslut 2020-12-31 Socialnämnden 
§ 15 Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden 
§ 16 Årsredovisning av indikatorer 2020 – Måluppföljning av socialnämndens uppfyllande mål, 

mandatperioden 2019-2022 
§ 17 Budget 2022, Behovsbeskrivning för socialnämnden 
§ 18  Socialförvaltningens verksamhetsrapport 
§ 19 Årlig uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 Socialnämnden 
§ 20  Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 
§ 21 Socialnämndens ärendebalanslista 
§ 22 Rapporter 
§ 23 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 24 Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande beslutanderätt 
 
2021-04-29 

§ 25 Beslut om åtgärd då endast en vårdnadshavare samtycker till åtgärd till stöd för barnet 
(Sekretess) 

 
2021-04-29 

§ 26 Socialförvaltningens verksamhetsrapport 
§ 27 Prognos 2021-03-31 Socialnämnden 
§ 28 Patientsäkerhetsberättelse 2020 



 

 

§ 29  Kvalitetsberättelse 2020 
§ 30 Internkontrollplan 2020-2021 Socialnämnden - årsrapport 2020 
§ 31 Delegationsordning för socialnämnden - tillägg 
§ 32 Socialnämndens ärendebalanslista 
§ 33 Rapporter 
§ 34 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 35 Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande beslutanderätt 
 
2021-05-24 

§ 36 Socialförvaltningens verksamhetsrapport 
§ 37 Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Socialnämnden 
§ 38 Länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer som missbrukar; 

alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller 
spel om pengar 

§ 39 Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om 
placering på hem för vård eller boende (HVB) 

§ 40 Utredning av HVB-hem med inriktning missbruk och NPF problematik i Dalarna 
problematik i Dalarna 

§ 41 Länsgemensam organisation, rekrytering och utbildning av familjehem i Dalarna 
§ 42 Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 
§ 43 Delegationsordning för socialnämnden - revidering 
§ 44 Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 1 2021 
§ 45 Socialnämndens ärendebalanslista 
§ 46 Rapporter 
§ 47 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 48 Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande beslutanderätt 
 
2021-06-21 

§ 49 Omprövning av beslut om hur umgänget ska utövas enligt 14 § 2 st LVU (Sekretess) 
 
2021-06-21 

§ 50  Budgetuppföljningsprognos 2021-05-31 Socialnämnden 
§ 51 Redovisning av ökade kostnader - Placeringar och personlig assistans i verksamhet Stöd 

och omsorg 
§ 52 Delegationsordning för socialnämnden - revidering 
 
2021-09-20 

§ 53 Omprövning av beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st LVU (sekretess) 
 
2021-09-20 

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

§ 55 Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 
– Patrik Andersson (KOSA) 

§ 56 Val av ledamot och ersättare i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott  
§ 57 Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämndens arbetsutskott – Patrik Andersson 

(KOSA) 
§ 58 Val av ledamot och ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
§ 59 Rapporter 
 
 



 

 

2021-10-07 

§ 60 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare ska utövas (LVU) sekretess 
 
 
2021-10-07 

§ 61  Socialförvaltningens verksamhetsrapport 
§ 62 Budgetuppföljningsprognos 2021-08-31 Socialnämnden 
§ 63 Informationssäkerhetspolicy för Gagnefs kommun 
§ 64 Socialnämndens sammanträdestider 2022 
§ 65 Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts sammanträdestider 2022 
§ 66 Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2022 
§ 67 Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 2 2021 
§ 68 Socialnämndens ärendebalanslista 
§ 69 Rapporter 
§ 70 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 71 Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande beslutanderätt 
 
 
2021-11-15 

§ 72 Behov av nya gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
§ 73  Socialförvaltningens verksamhetsrapport 
§ 74 Ombudgetering detaljbudget 2021 Socialnämnden 
§ 75  Budgetuppföljningsprognos 2021-10-31 Socialnämnden 
§ 76  Inriktningsbeslut gällande framtida inträde i gemensam nämnd inom vuxenutbildning, 

AME och integration med Leksands kommun och Rättviks kommun 
§ 77  Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa 
§ 78 Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 3 2021 
§ 79 Dokumenthanteringsplan Socialnämnden 
§ 80 Granskning av kompetensförsörjning och chefstillsättning 
§ 81 Intern kontrollplan 2020-2021 Socialnämnden - uppföljning 
§ 82 Intern kontrollplan 2022 Socialnämnden - underlag 
§ 83 Socialnämndens sammanträdestider 2022 - tillägg och ändring 
§ 84 Socialnämndens ärendebalanslista 
§ 85 Anmälan av utskottets protokoll 
§ 86 Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande beslutanderätt 
§ 87 Rapporter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


