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 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-02-08 1 (19) 

Socialnämnden 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.30 

  
 

Beslutande 

Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande  

 Ingels Maria Stigsdotter (S)  

 Lars Ljungman (KOSA)  

 Jonas Wittink (MP)    

 Birgitta Floresjö (C)  

 Barbro Wallin (M)  
 

Tjänstgörande ersättare Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Marie Karlsson (FP) 

  
Övriga närvarande 

Ersättare Margreth Göransdotter (S)  

 Ulla Envall (KOSA)   

 Anders Eriksson (MP)   
 

Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef,  

 Yvonne Jacobsson Arons, enhetschef §§ 1-4, 6, 11-12, del av 14 

 Monica Ahl, enhetschef, § 11 

 Torstein Tysklind, ekonomichef, §§ 5 och 9 

 Maria Eriksson, kvalitetsansv. §§ 5 och 9 

  

Inbjudna Annelie Vissgården, del av § 6 
  

 

Justering 

Justerare Birgitta Floresjö (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-02-16 
 

Justerade paragrafer §§ 1-15 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Margareta Marjeta  

 
Ordförande  ____________________________   

 Ann-Gret Olsson (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Birgitta Floresjö (C) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-02-08 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-02-16 Datum då anslaget tas ned 2016-03-09 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Margareta Marjeta 
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 Dnr 2015:154/13 

Sn § 1 

 

Motion om boenden för ensamkommande flyktingbarn 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sofia Jarl (C) att kommunen 

planerar för långsiktiga hållbara investeringar i bra boenden för 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

Tekniska nämnden har sedan juni 2015 av kommunstyrelsen erhållit 

uppdraget att utreda och föreslå lämpliga lokaler för ensamkommande barn 

som anvisas till kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2016-01-25, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Enhetschef integration 

--------------------------- 

Kommunstyrelsen  
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 Dnr 2015:153/13 

Sn § 2 

 

Medborgarförslag om ensamkommande barn i Mockfjärd 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige  

1. Anse medborgarförslaget besvarat.  

 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag innehållande förslag på byggnader i Mockfjärd för 

boenden för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen erhållit uppdraget att utreda och 

föreslå lämpliga lokaler för boenden för ensamkommande barn som anvisas 

till kommunen. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Ett hyresavtal har slutits mellan Gagnefs kommun och en privat hyresvärd 

om att förhyra det s.k. Arkoshuset. Hyresvärden har anpassat huset efter 

verksamhetens önskemål. Ombyggnaden kommer att vara klar till 1 februari 

och verksamheten kommer att starta i början av mars. 

 

Tekniska förvaltningen utreder förnärvarande ett ytterligare hem i 

kommunen för ensamkommande barn. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2016-01-25, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Enhetschef integration 

--------------------------- 

Kommunstyrelsen 
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 Dnr 2015:192/70 

Sn § 3 

 

Årets medmänniska 2015 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen  

1. Utmärkelsen Årets medmänniska 2015 tilldelas; 

Einar Hane som erhåller 5 000 kronor, med motiveringen, 

”För att han genom att vara en ständig medmänniska som sätter 

guldkant på vardagen för en nära vän som drabbats av ohälsa och som 

sätter stort värde på en pratstund över en kopp kaffe eller en biltur till 

sin stuga.  

Elsa Törnblom Nises som erhåller 5 000 kronor, med motiveringen, 

”Som trots sin ungdom har ett stort engagemang för människor som 

behöver hjälp och stöd. Elsa har sedan hon var fyra år engagerat sig för 

och samlat pengar till barn som har det svårt i olika delar av världen. 

Rumänien, Filippinerna och Brasilien är några exempel. När sedan 

tiggare kom till Sverige och Elsas hemort, engagerade hon sig i deras 

situation och lämnar pengar i deras burkar.” 

Som medmänniskor bidrar de till en varm och trygg kommun! 

 

Ärendebeskrivning 

Priset som Årets medmänniska är riktat till privatperson/personer som gjort 

förtjänstfulla insatser inom det sociala verksamhetsområdet i Gagnefs 

kommun. Priset ska uppgå till 10 000 kronor och kan fördelas till högst tre 

personer/år. Pristagare utses av kommunstyrelsen på förslag av 

socialnämnden. 

 

Ärendets beredning 

Förslag på pristagare av Årets medmänniska med motivering har inkommit 

från kommuninvånare. Socialnämndens beredning har tagit del av inkomna 

röster och sammanställt ett förslag av pristagare med motiveringar.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, Socialförvalningen, 2016-02-02, en sida 

Beredningens förslag, 2016-02-02, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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 Dnr 2016:26/00 

Sn § 4 

 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsrapport 2016-02-01 läggs som information till protokollet. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2016-02-01 har delgetts 

socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 2016-02-01, 10 sidor 
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Sn § 5 

 

Ekonomisk rapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporten läggs som en information till protokollet 

 

Ärendebeskrivning 

Torstein Tysklind, ekonomichef, redovisar muntligt preliminärt resultat  

av socialförvaltningens budget och utfall 2015 från olika verksamheter.  

En slutlig redovisning av årsbokslut 2015 görs i samtliga nämnder under 

vecka 10 och för socialnämndens räkning på sammanträde den 7 mars 2016.  

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-02-08 8 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:27/02 

Sn § 6 

 

Arbetsmiljö – Kartläggning av socialförvaltningen 
 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen  

1.  Avsätta utvecklingsmedel till socialförvaltningen för att genomföra    

     kartläggning av arbetsmiljön till en summa av 121 400 kr. 

 

Sammanfattning 

Under 2015 har det varit hög arbetsbelastning inom många verksamheter 

och inom ett fåtal har det varit hög omsättning på personal. Syftet med 

arbetsmiljökartläggningen är att få en bild av personalens upplevelser och  

en lägesrapport och sedan sätta in riktade insatser där det behövs. För att 

genomföra denna kartläggning har en offert från företagshälsovården 

Adleva begärts in. 

 

Ekonomi 

För att genomföra kartläggningen har Adleva offererat 121 400 kr. Det är 

uträknat på att 315 enkäter ska inkomma. Om det är färre som skickar in 

enkäten så minskar kostnaden med 300 kr per person. 

 

Då det inte finns pengar avsatt för kartläggningen av arbetsmiljön i befintlig 

budget äskar socialförvaltningen om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-02-04, 2 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

----------------------- 

Kommunstyrelsen + underlag 

Ekonomiavdelningen 
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 Dnr 2015:82/73 

Sn § 7 

 

Tillsyn av myndighetsutövning avseende handläggning och 
beslut enligt LSS, Gagnef – redovisning av vidtagna åtgärder 
 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom redovisningen till IVO av vidtagna 

åtgärder (Dnr 8.5-4019/2015-11). 

 

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt 26 § LSS tillsyn över 

verksamheter som bedrivs enligt LSS. Syftet med all tillsyn är att upptäcka 

och påtala brister som kan påverka säkerheten för den enskilde samt 

kontrollera att lagstadgade krav uppfylls och att en god kvalitet säkerställs 

inom verksamheterna.  

 

IVO gjorde en föranmäld tillsyn den 10-11 mars 2015 i Gagnefs kommun.  

I IVO:s beslut, 2015-12-30, ställs följande krav på åtgärder: 

 

 Uppgifter av betydelse för handläggningen av ett ärende 

dokumenteras i en journal. 

 Akterna hålls ordnade så att det enkelt går att följa och granska 

handläggningen av ärenden.  

 Det gällande insatser till barn framgår av utredningen att barnet 

informerats, framfört åsikter eller varför detta inte har skett. 

 

IVO begär en redovisning av vidtagna åtgärder senast den 28 februari 2016.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning till IVO, myndighetsenheten, socialförvaltningen, 2 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Enhetschef myndighetsenheten 

-------------------------------------- 

Inspektionen för vård och omsorg + handling 
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 Dnr 2015:3/11 

Sn § 8 

 

Val av ledamot och ordförande i individ- och 
familjeomsorgsutskottet till och med 2018-11-15 
 

Socialnämndens beslut 

1. Välja Ann-Gret Olsson (S) till ledamot och ordförande i individ- och 

familjeomsorgsutskottet till och med 2018-11-15. 

2. Beslutet gäller för pågående mandatperiod och ersätter beslut, 

Sn 150511 § 10. 

 

Ärendebeskrivning 

Felskrivning i protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-05-11 har 

uppmärksammats i paragraf gällande val av ledamot och ordförande till 

socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott. Valet av ledamot ska 

motsvara tiden för pågående mandatperiod till och med 2018-11-15. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Sn 150511 § 10 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Sn 150511 § 10 

 

Protokollsutdrag 

Ulrika Janises, kommunikationsavdelningen 
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 Dnr 2015:209/00 

Sn § 9 

 

Utredning av ekonomin inom äldreomsorgen 
 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av Utredning av ekonomin inom äldreomsorgen,  

2015-12-09, läggs som information till protokollet.   

 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av förvaltningschef och ekonomichef har en utredningsgrupp 

tillsatts med uppdrag att utreda varför kostnaderna för äldreomsorg är så  

höga i Gagnef.  

 

I uppdraget har ingått att göra en analys av kostnaderna inom kommunens  

äldreomsorg och jämföra dessa med jämförbara kommuner för att se på  

vilket sätt kostnadsmönstret avviker.  

 

I utredningen har kontakter med andra kommuner som gör KPB-analyser 

tagits då dessa kommuner har ett jämförbart material när det gäller  

kostnadsmönster och volymer inom äldreomsorgen. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning av ekonomin inom äldreomsorg, 2015-12-09, 26 sidor 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomichef 

Förvaltningschef 
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 Dnr 2015:46/73 

Sn § 10 

 

Stöd till familj med trillingar 
 

Socialnämndens beslut 

1. Familjen Ståhlnacke/Andersson beviljas förlängt stöd under en månad 

med 10 timmar/veckan. 

2. Stödet utfasas under ytterligare en månad med 5 timmar/veckan och 

upphör därefter.  

 

Ärendebeskrivning 

Familj med födda trillingar i januari 2015 beviljades stöd av socialnämnden, 

150512 § 13. Hjälp och stöd i hemmet beviljades med 20 timmar/veckan 

under 6 månader.  

 

Socialnämnden fattade beslutet med motivering av de särskilda skäl som låg 

till grund för familjen med anledning av trillingfödsel. Familjen hade vid 

tidigare ansökan till individ- och familjeomsorgen fått avslag med hänvisning 

till att det inte finns något lagligt stöd för hjälp med skäl av trillingfödsel eller 

av kommunen formulerade riktlinjer vid dessa omständigheter.   

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om förlängt stöd, familjen Ståhlnacke/Andersson, 2016-01-12, en sida 

Uppföljning av beslut, socialförvaltningen, 2016-02-02, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

-------------------------- 

Familjen Ståhlnacke/Andersson 
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Sn § 11 

 

Ansökan enligt 6 kap 12 § SoL om medgivande att ta emot ett 
utländskt barn för adoption 
 
Sekretess 
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                       Dnr 2015:202/10 

    

 

 

 

 

Sn § 12 

 

Gemensam kvinnojour – Nytt avtal mellan Vansbro, Leksand 
och Gagnefs kommuner 
 

Socialnämndens beslut 

1. Under förutsättning av klargörande i avtalets § 4 (gällande tidpunkt för 

omförhandling) uppdras åt förvaltningschef att teckna nytt avtal med 

gemensamma kvinnojouren 2016-01-01—2017-12-31.  

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har tillsammans med Vansbro och Leksands kommuner 

ett samarbete i form av en gemensam kvinnojour. Målgruppen är kvinnor 

och barn i Vansbro, Leksand och Gagnefs kommuner som utsatts för våld, 

hot eller förtryck eller riskerar att utsättas för någon form av övergrepp.  

 

Tidigare avtal har löpt ut 2015-12-31 och ett förnyat samverkansavtal är 

framtaget för tiden 2016-01-01 t o m  2017-12-31. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal mellan Vansbro, Leksand och Gagnefs kommuner, Social-

förvaltningen i Vansbro kommun,  2015-12-21, fem sidor 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

-------------------------------- 

Socialförvaltningen Vansbro kommun 

Socialförvaltningen Leksands kommun 
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 Dnr 2015:47/70 

Sn § 13 

 

Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS 
 

Förslag till beslut 

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 IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg). 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 en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i 

alla verksamheter enligt SoL. Omsorg om äldre och funktionshindrade, 

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 till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f § 

SoL, 4:e kvartalet 2015 
 

IFO:  

Beslut som har avslutats/verkställts: 
 Kontaktfamilj till flicka, beslut fattat 2014-10-23 

 

 

Forts. 
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Forts. Sn § 13 

 

OF: 

Beslut som har avslutats/verkställts: 

 Bostad för vuxna enligt 9.9 § LSS till man, beslut fattat 2015-01-21 

 Kontaktperson enligt 9.4 LSS till pojke, beslut fattat 2015-04-09 

 Bostad för vuxna enligt 9.9 § LSS till kvinna, beslut fattat 2015-04-13 

      

Ej verkställda beslut: 
 Bostad för vuxna enligt 9.9 § LSS till man, beslut fattat 2015-02-02 

 Korttidsvistelse enligt 9.6 LSS till pojke, beslut fattat 2015-04-08 

 Bostad enligt 9.9 § LSS till kvinna, beslut fattat 2015-05-29 

 

ÄO: 

Beslut som har avslutats/verkställts: 
 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-05-01 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-10-01  

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-12-01 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-01-30  

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-27 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-04-13 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-04-22 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-06-24 

 

Ej verkställda beslut: 
 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2014-05-01 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2014-12-11 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-01-12 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-04 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-10 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-03-26 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-31 
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Forts. Sn § 13 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-04-23 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-05-24 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-05-28  

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-05-28  

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-08-25 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-08-27 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-09-09 

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-09-24 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-09-25 

 

 

Protokollsutdrag 

------------------------- 

Kommunfullmäkige 

Revisorer 
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Sn § 14 

 

Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporterna läggs som information till protokollet. 

 

Rapporter 

 

1. Integrationsenheten  – muntlig rapport 
Underlag 

Meddelandeblad från Socialstyrelsen 7/2015 

Information 

Muntlig info genom förvaltningschef.  

Rapport från enhetschef vid nästkommande sammanträde. 

 

2. Oanmäld tillsyn av Monteliusgården HVB i Gagnefs kommun 
Underlag 

IVO:s beslut; Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar 

ärendet. 

Dnr 2015:168/70 

 

3. Ks § 4; Beslutsunderlag för byggnation av nytt demensboende  

Underlag 

Protokollsutdrag Ks 160121 § 4 

Dnr 2015:119/01 
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Sn § 15 

 
Anmälan av delegationsbeslut  
 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut förtecknade i dagens protokoll 

godkänns.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen för socialnämnden antogs Sn 150401 § 1. 

Delegationsbeslut ska fortlöpande redovisas till socialnämnden.  

 

Individ- och familjeomsorgsutskottet (Ifou) 

Protokoll, Ifou 151207-160125: §§ 58-64/2015 och § 1/2016 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 21 november 2015-31 januari 2016,  

kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv) 

• Delegationsbeslut (ÄO) 21 november 2015-31 januari 2016 

• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 

 21 november 2015-31 januari 2016 

 

Ordförandebeslut, Socialnämndens ordförande 

2016:01; Omplacering med stöd av 11 § LVU, 160127 

 

Förvaltningschef, Socialförvaltningen 

2015:14, 151201, dnr 2015:92/00 

2016:01-02, 150111, dnr 2016:  /00 

 


