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Ulla Envall (KOSA) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP) §§ 33-34
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Ann-Gret Olsson (S)
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____________________________

_____________________________

Birgitta Floresjö (C) §§ 16-18
§§ 20-22, 24, 26-27, 29-36

Johanna Hallin (C) §§19,23,25,28,37

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.
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2016-03-07
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Djurås

Underskrift

____________________________

Datum då anslaget tas ned

Margareta Marjeta

Justerare

Utdragsbestyrkande

2016-04-08

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-07
Dnr 2015:140/29

Sn § 16
Motion om äldreboenden och ”ny/ombyggnation” av
Gagnefsgården till barnomsorgsavdelningar
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1.

Avslå motionen.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Leck förändringar i
äldreomsorgen enligt följande förslag:
 Gagnefs kyrkby bygga ut Tjärnsjögården med två avdelningar.
Gagnefsgården görs om till ett antal barnomsorgsavdelningar och
hyresbostäder.
 Djurås Fagerängen byggs ut med två avdelningar som flyttas från
Älvuddens särskilda boende. Resterande avdelning på Älvudden
flyttas ner till markplan på Älvudden.
 Mockfjärd Hedens skola kan i markplan användas som
äldreomsorg/trygghetsboende och övreplan kan hemtjänstens central
för västra området vara.
 Dala-Floda, göra om Törnholn till ett kombinerat Trygghetsboende
och åldringsboende för lättare vårdbehov. Göra om Dala-Floda
gruppboende till ett parboende.
 Björbo Äldreboendet kvar i nuvarande form.
Motivering till beslut
Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i
kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att bygga demensboende
med plats för 48 lägenheter, i högst två våningsplan. Gagnefsgården
kommer att tas i bruk tillfälligt som demensboende men bara som tillfällig
lösning för att hantera platsbristen under tiden planering och byggnation
pågår av de nya demensboendet. Den politiska viljeriktningen har valt en
annan väg än den motionen föreslår, varvid motionen avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-02-22, en sida
Kf § 8 130311
Motion, 2013-02-21, 4 sidor
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

3

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-07
Dnr 2015:143/73

Sn § 17
Medborgarförslag till om- och nybyggnation av Gagnefsgården
Förslag till beslut
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1.

Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag från Lars-Erik Granholm har inkommit med ritningar
och kostnader på om- och nybyggnad av Gagnefsgården för att möta
behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen.
Motivering till beslut
Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i
kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att bygga demensboende
med plats för 48 lägenheter, i högst två våningsplan. Gagnefsgården
kommer att tas i bruk tillfälligt som demensboende men bara som tillfällig
lösning för att hantera platsbristen under tiden planering och byggnation
pågår av de nya demensboendet. Den politiska viljeriktningen har valt en
annan väg än den medborgarförslaget föreslår, varvid medborgarförslaget
avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-02-22, en sida
Kf § 78 130610
Motion, 2013-02-21, 14 sidor
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-07
Dnr 2016:29/73

Sn § 18
Upphandling av personlig assistans
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1.

Att upphandla utförandet av den personliga assistansen.

Sammanfattning
Gagnefs kommun gjorde under 2012 en upphandling avseende utförandet av
den personliga assistansen. Kompis assistans fick via upphandling
uppdraget. Kompis assistans har varit kommunens utförare från och med
130201. Avtalet upphör gälla 170201. Utföraren har utfört sitt uppdrag
enligt de krav som ställts i upphandlingen. Brukare och personal har i det
stora hela varit nöjda med Kompis assistans.
Fördjupad redogörelse av ärendet
Utredning ”Personlig assistans; Beslutsunderlag för upphandling av den
personliga assistansen”, 13 sidor
Motivering till beslut
Gagnef kommun har i dag inte en organisation som kan bedriva personlig
assistans och få personer väljer kommuner som utförare. Vid ett övertagande
krävs att en verksamhet byggs upp som kan hantera detta.
Kommunen blir ett så kallat ”icke alternativ” vilket innebär kostnader som
är svåra att förutsäga. Den som får assistansersättning kan själv välja
utförare vilket innebär att den assistansberättigade kan byta utförare om
denne inte är nöjd.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-02-24, en sida
Utredning, ”Personlig assistans; Beslutsunderlag för upphandling av den
personliga assistansen”, 13 sidor
Tidigare beslut i ärendet
Kommunfullmäktige 120604
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
--------------------Kommunstyrelsen + utredning, 13 sidor

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-07

Sn § 19
Revisorerna - information
Socialnämndens beslut
1.

Informationen läggs till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer Gustav Wallheden (sammankallande) och
Kjell Andersson informerar socialnämnden om den kommande revisionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-07
Dnr 2016:16/00

Sn § 20
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Socialnämndens beslut
1.

Verksamhetsrapport från socialförvaltningen läggs som information till
protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens verksamhetsrapport daterad 2016-03-01 har delgetts
socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde.
Förvaltningschef Malin Lindén Ohlsson informerar muntligt utifrån
innehållet i rapporten.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 2016-03-01, 10 sidor

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-07
Dnr 2016:34/04

Sn § 21
Bokslut 2015
Socialnämndens beslut
1. Fastställa bokslutet för socialnämnden.
2. Översända bokslutet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Socialnämndens resultat för helåret 2015 överskrider budget med 2,9 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-02-26, en sida
Socialnämnden - Bokslut 2015-12-31, fyra sidor

Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen
Ekonom, J.E, K.H
---------------------------------------Kommunstyrelsen + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2016-03-07
Dnr 2016:34/04

Sn § 22
Investeringsmedel - Socialnämnden
Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Fastställa investeringsredovisningen och förslag till ombudgetering
för socialnämnden.
Socialnämndens beslut
1. Översända investeringsredovisningen till kommunstyrelsen för
yttrande.
Sammanfattning
I investeringsredovisning 2015 redovisas de projekt där det finns önskemål
från socialnämnden om att ombudgetera anslagen för investeringarna från
2015 till 2016 års budget. Medlen avser beslutade investeringsprojekt som
är pågående eller inte påbörjade vid 2015 års utgång och där det finns en
plan i förvaltningarna för projekten.
1,1 tkr mindre än budgeteras har använts för årets investeringar. Det största
projektet avser inventarier äldreomsorgen på 450 tkr, inventarier IFO/LSS
på 257 tkr och inköp av minibuss till daglig verksamhet för 400 tkr.
Då 706 tkr föreslås ombudgeteras till 2016 blir årets justerade budget 789
tkr och eftersom årets investeringsutgifter uppgår till 400 tkr så understiger
årets investeringar årets justerade budget med ca 400 tkr.
Förklaringar till det låga utfallet 2015 är att någon buss till daglig
verksamhet aldrig köptes in utan leasas istället. Brandsäkring av arkivet
planeras göras under 2016 och inköp av madrasser till äldreomsorgen pågår
även under 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-01, en sida
Investeringsredovisning Socialnämnden 2015, en sida
Protokollsutdrag
Ekonomiavdelningen
Ekonom, J.E, K.H.
-------------------------kommunstyrelsen + handling
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-07
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Sn § 23
Socialnämndens ärendebalanslista
Socialnämndens beslut
1.

Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från
socialnämndens ärendebalanslista.

Sammanfattning
Förvaltningen har gått igenom Socialnämndens ärendebalanslista.
Nedan uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas:
Datum / §

Ärenderubrik

Kf 150611 § 115
Ks 150519 § 78
Sn 150518 § 12
Kf 150305 § 26
Ks 150210 § 3
Ks su 150119 § 8

Behov av gruppbostäder enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade

2015:37/29
Sn 150518 § 13
Sn 160208 § 10
2015:46/73
Sn150518 § 16

Stöd till familj med trillingar – förslag från
majoriteten
Mot våld i nära relationer – remiss avseende
reviderad strategi 2015-2016 i Dalarnas län

2015:28/75
Kf 151014 § 179
Ks 150616 § 125
Sn 150518 § 18

Kostnader för dubbelt boende i samband med
korttidsplats

2015:54/04
Kf 151014 § 175
Sn 150706 § 30
Sn 150615 § 23
2015:40/43

Justerare

Solgården – rapport
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden uppdrar åt tekniska
nämnden att infordra anbud avseende
ombyggnation av 10 boendeplatser
Forts.
Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Forts. § 23

Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-07

11

Revidering av beslut – Sn 150615 § 23
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden uppdrar åt tekniska
nämnden att infordra anbud avseende
ombyggnation av 10 särskilda
boendeplatser samt 2 korttidsplatser
avseende plan 2 (entréplan) samt
komplettera med kostnaden för ytterligare
10 särskilda boendeplatser samt 2
korttidsplatser förlagda på plan 3 på
Gagnefsgården.
2. Begäran om utökad finansiering får göras
när anbud inkommit och granskats.
3. Begäran om utökad finansiering för att
driva den utökade verksamheten görs i
samband med utökad investering.
Ks 151204 § 233
Sn 151123 § 61 Dnr
2015:175/13
Sn 151123 §62, (§ 67,
rapport 1)
Sn 151019 § 50
Sn 150921§ 42, rapport
1+4
Sn 150824 § 31
Sn 150615 § 25
2015:73/13

Utökat mottagande av ensamkommande
barn/ungdomar
1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att
skyndsamt utreda lokalfrågan för ett utökat
mottagande av ensamkommande
barn/ungdomar

Sn 150518 § 14
2015:09/00 (koppling)
Sn 150615 § 26
2015:13/80

Bidrag till föreningar

Kf 151014 § 172
Ks 150922 § 150
Sn 150615 § 21
Kf 141103 § 164

Motion om att inrätta en syn- och hörselinstruktör

2015:32/02

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden
Forts. § 23
Kf 151112 § 211
Ks 151020 § 173
Sn 150921 § 34
Sn 150615 § 20
Kf 150305 § 16
(2014:1072/73)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-07
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Medborgarförslag om resebidrag till anhöriga –
revidering av beslut Sn 150615 § 20

2015:72/73
Kf 151210 § 243
Ks 151117 § 202
Sn 151019 § 48
Kf 150611 § 106

Motion om äldreboende i Gagnefs kommun
1. Remittera motionen till ks för beredning.

2015:75/73
Kf 151210 § 244
Ks 151117§ 203
Sn 151019 § 47
Kf 150611 § 107

Motion angående omorganisation av
hemtjänst
1. Remittera motionen till ks för beredning.

2015:76/02

Beslutsunderlag
Ärendebalanslista för socialnämnden, 2016-03-04, sex sidor.
Protokollsutdrag
Sn sekreterare
Admin, U. J.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2016:45/00

Sn § 24
Socialförvaltningen - organisationsförändring
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningschef får i uppdrag att utreda en förändrad organisation med
två sektioner under socialchefsfunktionen; en sektion för äldreomsorgens
verksamheter och en sektion för individ- och familjeomsorgens verksamheter.
Ärendebeskrivning
Ordförande Ann-Gret Olsson (S) har lagt förslag att socialförvaltningen
utreder en förändrad organisation under socialchefsfunktionen ställt mot den
nuvarande organisationen.
Motivering
Med anledning av förvaltningens breda omfattning med många enheter och
enhetschefer direkt under förvaltningschefen samt en växande verksamhet
runt mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar motiverar
förslagsställaren behovet att förvaltningen gör en översyn av nuvarande
organisation ställt mot en förändrad organisation med två sektioner under
socialchefsfunktionen för verksamheterna individ- och familjeomsorg och
äldreomsorg.
Protokollsutdrag
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-07
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Dnr 2016:44/04

Sn § 25
Budget 2017 - behovsbeskrivning
Socialnämndens beslut
1.

Behovsbeskrivning 2017 för socialnämnden daterad 2016-03-03
antas och lämnas till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har sammanställt ett första underlag till
budgetberedningen med behovsbeskrivning och budgetberäkning till
socialnämndens verksamheter.
Beslutsunderlag
Behovsbeskrivning, socialförvaltningen, 2016-03-03, sju sidor
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen
Budgetberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2015:121/13

Sn § 26
Integrationspolitiskt program
Socialnämndens beslut
1.

Ärendet avslutas och överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott
för beredning.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden tog beslut 150921 § 35 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta Integrationspolitiskt program för Gagnefs
kommun. Förslag till program hade framtagits av integrationsenheten med
syfte att på ett systematiskt sätt lyfta in integrationsfrågan i kommunens
verksamhet.
Fördjupad redogörelse och förslag till beslut
151020 § 182 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till
socialnämnden med motiveringen att skicka ut det integrationspolitiska
programmet så att det blir känt bland kommunens medborgare och
föreningar.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att avsluta ärendet och
överlämna ärendet som ett kommunövergripande program till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om beredning och eventuellt
remissförfarande.
Tidigare beslut i ärendet
151020 Ks § 182
150921 Sn § 35
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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Sn § 27
Integration - information
Socialnämndens beslut
1.

Informationen från integrationsenheten läggs som en rapport till
protokollet.

Ärendebeskrivning
Enhetschef Tomas Nylén ger en aktuell rapport från integrationsenhetens
verksamhet.
Information
Nya HVB-hemmet Stinsen i Mockfjärd för ensamkommande barn öppnas i
slutet av mars. Nyanställd personal börjar inom kort sin introduktion.
Den stora inströmningen av ensamkommande barn till Sverige minskade
kraftigt under december månad 2015. Det har inte kommit några nya barn
till kommunen sedan slutet av december månad. Den stora tillströmningen
av barn under 2015 har medfört att man ligger mycket efter i handläggning
och uppföljning av placeringar samt att det har varit många ärenden aktuella
för omplacering. Arbetsbelastningen är fortsatt ansträngd för barn- och
familjeenheten.
Den 1 mars 2016 träder en ny lag i kraft som innebär ett gemensamt ansvar
för mottagandet av nyanlända, lagen (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning. Enligt lagen är en kommun skyldig att
efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Syftet
med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun
och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.
Enligt information från länsstyrelsen gällande mottagandet av nyanlända inom
ramen för bosättningslagen (2016:38) för Dalarnas län ska Gagnefs kommun ta
emot totalt 39 nyanlända under 2016 enligt framräknat kommuntal. Det är
migrationsverket och arbetsförmedlingen som gemensamt ansvarar för anvisningar
av nyanlända under 2016. Därefter ligger ansvaret helt på migrationsverket.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2016:30/75

Sn § 28
Våld i nära relationer - handlingsplan
Socialnämndens beslut
1.

Socialnämnden ställer sig bakom reviderad handlingsplan ”Våld i nära
relationer 2016/2017 för Gagnefs Kommun, styrdokument IFO.

Sammanfattning
Enhetschef Yvonne Jacobsson Arons har reviderat aktuell
handlingsplan ”Våld i nära relationer 2016/2017”. Revideringen är en del i ett
aktivt mål att kunna erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta personer samt barn
som bevittnat våld i nära relationer.
Socialförvaltningen beviljades medel att genomföra projektet Agda under
andra halvåret 2015. Projektet omfattade ett utbildningsmaterial till personal
inom vård och omsorg och individ-och familjeomsorgen. Nya projektmedel
har beviljats som planeras nyttjas till fortsatt information och utbildning till
skolpersonal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-02-25, en sida
Handlingsplan ”Våld i nära relationer 2016/2017, sju sidor
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Enhetschef Y.J.A

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr 2016:32/73

Sn § 29
Individuella biståndsbeslut på särskilt boende
Socialnämndens beslut
1.

Att genomföra projektet med individuella biståndsbeslut på särskilt
boende.

Sammanfattning
Regeringen har beslutat att en ny bestämmelse om tillgång till personal i
särskilda boenden för äldre införs i socialtjänstförordningen. Ändringen innebär
ett förtydligande av ansvaret om att det ska finnas tillgång till personal dygnet
runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.
För att kommunen ska ha möjlighet att bemanna verksamheterna efter de
enskildas behov måste de individuella behoven hos de boende vara utredda,
bedömda och dokumenterade.
I dag finns det inget system i Gagnefs kommun som styr bemanningen. Antal
personal baseras på personalens känsla av arbetsbelastning och enhetschefers
bedömningar. Detta kan innebära en rättsosäkerhet för den enskilde och en
osäkerhet kring frågan om den enskilde får sina behov tillgodosedda på rätt sätt.
Vid individuella beslut på särskilt boende får personalen ett tydligt beslut att
utgå från vid upprättande av genomförandeplaner och arbetsplaner.
Biståndsbedömningen kommer att genomföras på Älvuddens särskilda boende.
Detta kommer att ske i projektform för att kunna utvärderas och användas som
mall vid eventuellt införande av individuella biståndsbedömningar på alla
särskilda boenden i Gagnefs kommun.
Motivering till beslut
Genom att biståndsbedömda behoven hos de boende kan kommunen säkerställa
att boendet är rätt bemannat under dygnets alla timmar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-02-24, en sida
”Genomförande av individuella biståndsbeslut på särskilt boende i Gagnefs
kommun, 160218, fyra sidor
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Myndighetsenheten
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr

Sn § 30
Handikappolitiska åtgärder inom socialförvaltningen 2015
Socialnämndens beslut
1.

Redovisningen av handikappolitiska åtgärder inom socialförvaltningen
2015 lämnas till kommunala handikapprådet och överlämnas som en
rapport till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 131209 ett nytt handikappolitiskt program.
Syftet med det handikappolitiska programmet är att:
ange inriktning för det handikappolitiska arbetet i Gagnefs kommun och
beakta frågor som berör människor med funktionsnedsättning i det
kommunala planeringsarbetet.
uppmärksamma och åtgärda brister i miljön och inom olika samhällsområden,
exempelvis brister i information, kommunikation och fysisk tillgänglighet,
som hindrar människor med funktionsnedsättning att delta på lika villkor.
Kommunstyrelsen ska årligen i anslutning till bokslutsarbetet samla in uppgifter
om vilka handikappolitiska åtgärder som genomförts. De åtgärder som vidtagits
under året av Gagnefs kommun ska rapporteras till det kommunala handikapprådet
som i sin tur förmedlar informationen till respektive organisation.
Beslutsunderlag
Handikappolitiska åtgärder inom socialförvaltningen 2015, redovisning,
3 sidor
Protokollsutdrag
Kvalitetsutvecklare A.E.
---------------------------------Kommunala handikapprådet
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr

Sn § 31
Städning hemtjänst – nya riktlinjer
Socialnämndens beslut
1.

Att införa en ny riktlinje för städning i hemtjänsten.

2.

Att kommunen tillhandahåller erforderligt startpaket med städutrustning mot en avgift
motsvarande kommunens inköpspris.

3.

Att kommunen tillhandahåller nya microdukar och moppar mot en årlig serviceavgift
motsvarande kommunens inköpspris.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har gjort en översyn av kommunens rutin inom
hemtjänsten gällande städning i hemmet. Utredningen omfattar;
 bakgrund och nulägesbeskrivning
 omvärldsbevaktning,
 inhämtande och sammanfattning av ny kunskap
 förslag av en genomförandeplan
Motivering till beslutet
Inom hemtjänsten pågår ett ständigt arbete med att organisationen ska bli effektivare
och ett sätt att bidra till detta är att en personal i stället för två genomför städning.
Då minskar kringtiden genom en halvering av antalet resor.
Genom att införa en ny metod beräknas det gå fortare att genomföra en städning
(1 timme) och den totala arbetstiden förväntas minska. Den enskilde beräknas få en
bättre genomförd städning, som går fortare och därmed kostar mindre.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande och utredning gällande ny riktlinje för städning i hemtjänsten,
socialförvaltningen, 2016-03-01, tre sidor
Riktlinje för städning inom hemtjänsten, 2016-03-01
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Socialförvaltningen, handläggare M.E och M.H
--------------------------------------------------------Kommunstyrelsen + riktlinje (rapport)

Justerare
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Sn § 32
Toarätten – arbetssätt i hemtjänsten
Socialnämndens beslut
1. Anta arbetssättet ”Toarätten” och att aktuella vårdprogram och riktlinjer
följs så att individuell vård och behandling erbjuds vid inkontinensbesvär.
Sammanfattning
Sjuksköterskor har tillsammans med Region Dalarna, LD hjälpmedel och
Högskolan Dalarna drivit ett projekt ”Toarätten” på Älvudden. Arbetssättet har
fallit väl ut både ur person/patients synvinkel och även sänkt kostnader för
hjälpmedel. Arbetssättet bör införas inom Socialförvaltningens ansvarsområde.
Motivering till beslut
Syftet är att öka livskvaliteten för personer med blåsfunktionsstörningar/inkontinens
genom att kvalitetssäkra utredning, behandling, omvårdnad och uppföljningsansvar
samt erbjuda individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-01-27, 1 sida
Handlingsplan, Region Dalarna, Landstinget Dalarna, Gagnefs kommun,
2013-11-08, 4 sidor
Kostnadsjämförelse, januari-augusti 2014 och 2015, Landstinget Dalarna
Protokollsutdrag
Förvaltningschef
Medicinskt ansvarig sköterska

Justerare
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Sn § 33
Ansökan enligt 6 kap 8 a § FB om särskild förordnad
vårdnadshavare
Sekretess

Justerare
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Sn § 34
Ansökan enligt 6 kap 8 a § FB om särskild förordnad
vårdnadshavare
Sekretess

Justerare
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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida
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Sn § 35
Faderskapsutredningar som pågått längre än ett år - information
Sekretess

Justerare
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Sn § 36
Rapporter
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter
1. KF § 243; Motion angående omorganisation av hemtjänst
Underlag
Protokollsutdrag Kf 151210 § 243
Dnr 2015:76/02
2. Kf § 244; Motion om äldreboende i Gagnefs kommun
Underlag
Protokollsutdrag Kf § 244 151210
Dnr 2015:75/73
3. Bun § 4; Skolgång för barn till EU-medborgare
Underlag
Protokollsutdrag Bun 160210 § 10
4. Ks § 19; Årets medmänniska 2015
Underlag
Protokollsutdrag Ks 160216 § 19
Dnr 2015:92/70
5. IVO:s beslut; Tillsyn av myndighetsutövning avseende
handläggning och beslut enligt LSS
Underlag
IVO:s beslutsmeddelande 2016-03-01
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet med bedömning
att socialnämnden redovisat relevanta åtgärder.
Dnr 2015:82/73

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-07

26

Sn § 37
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 1600219-160307: §§ 8-16, 18
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 1 februari-29 februari 2016,
kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv)
• Delegationsbeslut (ÄO) 1 februari-29 februari 2016
• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten)
1 februari-29 februari 2016
Ordförandebeslut, Socialnämndens ordförande
2016:02; Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 160210
2016:03; Polishandräckning enligt 43 § LVU, 160210
2016:04; Beslut om hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU, 160210
2016:05; Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 160218
2016:06; Polishandräckning enligt 43 § LVU, 160218
2016:07; Beslut om hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU, 160218
2016:08; Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 160218
2016:09; Polishandräckning enligt 43 § LVU, 160218
2016:10; Beslut om hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU, 160218
2016:11; Omedelbart omhändertagande ska upphöra enligt 9 § 3 st LVU, 160302

Justerare

Utdragsbestyrkande

