
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-05-23 1 (19) 

Socialnämnden 

  

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.30  
 

Beslutande 

Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande   

 Lars Ljungman (KOSA)    

 Jonas Wittink (MP)    

 Barbro Wallin (M) 

 Marie Karlsson (L) §§ 56, 59, 62-63, 67-69  
 

Tjänstgörande ersättare Johanna Hallin (C) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C)  

 Margreth Göransdotter (S) tjänstgörande för Ingels Maria Stigsdotter (S) 

 Anders Eriksson (MP) tjänstgörande för Marie Karlsson (L) §§ 57-58, 60-61 
  

Övriga närvarande 

Ersättare Ulla Envall (KOSA)   
 

Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef 

 Tomas Nylén, enhetschef integration § 66 

 Torben Stenberg, tillträdande enhetschef integration § 66 

 Kajsa Eljas, enhetschef LSS/psykiatri § 57 

 Helena Ahlin, enhetschef LSS/psykiatri § 57 

 Johanna Reichel, enhetschef LSS/psykiatri § 57  

 Teresa Laurila, projektledare/coach Arbete och utveckling § 64 

 Yvonne Jacobsson Arons, enhetschef vuxenenheten § 61 

 Anna Eklund, kvalitetsutvecklare § 65 

 Jenz Ek, ekonom §§ 56, 58-59, 62-63, 67-69 

 Karin Halvarsson, ekonom § 63  
  

 

Övriga närvarande Stina Roos, student socionomprogrammet, Högskolan Dalarna § 57

 Micaela Hedin, PwC, certifierad kommunal revisor § 60 

  
Justering 

Justerare Johanna Hallin (C)  

   
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-06-02 
 

Justerade paragrafer §§ 56-69 
 

 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Margareta Marjeta 

  
Ordförande  ____________________________   

 Ann-Gret Olsson (S) 

  
Justerare  ____________________________   

 Johanna Hallin (C)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Socialnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-05-23 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-06-02 Datum då anslaget tas ned 2016-06-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Margareta Marjeta 
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 Dnr 2015:87/28 

Sn § 56 

 

Motion om att utreda en flytt av vårdcentralen och 
Folktandvården 
 

Förslag till beslut 

Socialnämndens föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

 

1. Avslå motionen. 

     

Deltar ej i beslut 
Barbro Wallin (M) deltar ej i beslut. 

 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Anki Enevoldsen (C), Kerstin Stenquist (C), Fredrik 

Andersson (C), Birgitta Floresjö (C), Kritina Bolinder (C), Börje Lindvall 

(C), Erik Warg (C) och Kjell Andersson (C): 

 

Att (som alternativ till beslutet från 2012 att bygga ett nytt demensboende 

med 40 platser i direkt anslutning till Tjärnsjögården, vilket innebär att den 

gamla Gagnefsgården rivs) utreda möjligheten att flytta vårdcentralen och 

Folktandvården till en ny lokal i anslutning till befintlig parkering vid 

Lindbergshallen och därmed kunna lokalisera den sammanhållna 

demensvården till Älvudden. 

 

Motivering till beslut 

Direktivet för nya äldreboenden i Gagnefs kommun som beslutats i 

kommunfullmäktige 2015-09-03 är tydlig med att man ska ”bygga 

demensboende med plats för 48 lägenheter, i högst två våningsplan”. 

Gagnefsgården kommer att tas i bruk tillfälligt som demensboende. 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 motionen föreslår. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johanna Hallin (C): Bifalla motionen. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer liggande förslag mot Johanna Hallin (C) förslag och 

finner att socialnämnden beslutar enligt liggande förslag. 
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Sn § 56 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-03-30, en sida 

Kf § 17 150305 

Motion, 2014-12-22, en sida 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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 Dnr 2016:26/00 

Sn § 57 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsrapport från socialförvaltningen läggs som information till 

protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport daterad 2016-05-18 har delgetts 

socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde. Förvaltningschef 

Malin Lindén Ohlsson informerar muntligt utifrån innehållet i rapporten.  

 

Kajsa Eljas och Helena Ahlin, enhetschefer inom LSS-, psykiatri- och 

arbete och utvecklingsverksamheten har inbjudits att informera om sina 

respektive enhetsansvar inom socialförvaltningen. Johanna Reichel, ny 

enhetschef efter Jonas Gryth presenterar sig. Hon har tillträtt sin tjänst 

samma dag.  

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 2016-05-16, 8 sidor 
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 Dnr 2016:34/04 

Sn § 58 

 

Budgetuppföljningsprognos Socialnämnden 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Socialnämnden till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Prognosen för april visar på ett underskott på 7 248 tkr för hela nämnden. 

Äldreomsorgen prognostiseras ett underskott på 2 829 tkr. 

Individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott på 2 326 tkr. 

LSS prognostiseras ett underskott på 2 093 tkr. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-05-18, en sida 

Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Socialnämnden, tre sidor 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen  

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

Kommunstyrelsen + handling 
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Sn § 59 

 

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: 
 

Beslutsunderlag 

Ärendebalanslista för socialnämnden, 2016-05-20, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Sn sekreterare,  Admin, U.J 

Datum / § Ärenderubrik 

Ks 160405 § 59 

Sn 160208 § 6 

2016:27/02 

Arbetsmiljö – Kartläggning av 

socialförvaltningen 

Ks 160405 § 60 

Sn 160307 § 18 

Dnr 2016:29/73 

Upphandling av personlig assistans 

Kf 160428 § 63 

Ks 160405 § 48 

Sn 160307 § 22 

Dnr 2016:34/07 

Investeringsmedel - Socialnämnden 

Kf 160428 § 50 

Ks 160405 § 33 

Sn 160208 § 2 

Tn 151126 § 58 

Kf 151014 § 159 

Dnr 2015:153/13 

Medborgarförslag om ensamkommande 

flyktingbarn i Mockfjärd 

Kf 160428 § 56 

Ks 160405 § 40 

Sn 160208 § 1 

Tn 151126 § 59 

Kf 151014 § 163 

Dnr 2015:154/13 

Motion om boenden för ensamkommande 

flyktingbarn 

  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-05-23 8 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:91/00 

Sn § 60 

 

Revisionsplan 2016; Socialnämndens ledning, styrning och 
uppföljning av verksamheten – Information  
 

Socialnämndens beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Micaela Hedin, kommunal revisor från PwC, har i uppdrag från 

kommunrevisionen att göra en extern granskning av nämnderna i Gagnefs 

kommun. Hon presenterar uppdragets omfattning och genomförandet.  

 

Sammanfattning 

En enkät kommer att skickas ut till alla ledamöter. Det är av stor vikt att 

alla lämnar sina svar för att få en korrekt bild av nämndens uppfattning.  

 

De underlag som behövs för granskningen kommer att begäras genom 

nämndsekreteraren. 
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 Dnr 2016:27/02 

Sn § 61 

 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan inom 
missbruks- och beroendevården 

 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar ”Länsövergripande överenskommelse om 

samverkan inom missbruks- och beroendevården” framtagen av 

Region Dalarna. (RD 2015/181) 

 

Sammanfattning 

Region Dalarna har i en arbetsgrupp bestående av representanter från länets 

kommuner och landstinget dalarna utformat en länsövergripande 

samverkansöverenskommelse som baseras på Socialstyrelsens ”Nationella 

riktlinjer”; ”Vård och stöd vid missbruk och beroende” (2015). Överens-

kommelsen ersätter dokumentet ”Gemensamma riktlinjer för missbruk och 

beroendevård i Dalarna” från 2008.  

 

Beslutsunderlag 

Länsövergripande samverkansöverenskommelse, Version 1, RD 2015/181, 

21 sidor. 

 

 Protokollsutdrag 

 Enhetschef, vuxenenheten  

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

 Region Dalarna  

Kommunstyrelsen (rapport) 
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 Dnr 2016:45/00  

Sn § 62 

 

Socialförvaltningen - Organisationsförändring 
 

Socialnämndens beslut 

1. Att genomföra organisationsförändringen och tillsätta verksamhetschefer 

enligt förslag, inom befintlig budget.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att presentera en ekonomisk utvärdering av 

organisationsförändringen sex månader efter det att den har trätt i kraft.   

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att utreda en förändrad 

organisation med två sektioner under socialchefsfunktionen (Sn § 24 

160307). En sektion för äldreomsorgens verksamhet och en sektion för 

individ- och familjeomsorgens verksamheter. 

Anledning var förvaltningens breda omfattning med många enheter och 

enhetschefer direkt under förvaltningschefen samt en växande verksamhet 

runt mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar. 

En muntlig presentation av förslag på organisationsförändring presenterades 

på socialnämndens sammanträde i april (Sn § 46 160418) som lades till 

handlingarna.  

Förslaget av ny organisation med verksamhetschefer har i samförstånd med 

socialnämnden förhandlats fram med fackliga organisationer och beräknas 

träda i kraft från och med den 1 oktober 2016.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Wallin (M): Tilläggsförslag att ge förvaltningen i uppdrag att 

presentera en ekonomisk utvärdering av organisationsförändringen sex 

månader efter det att den har trätt i kraft. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer Barbro Wallin (M) förslag mot avslag och finner att 

socialnämnden beslutar enligt Barbro Wallin (M) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 160517, två sidor 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef, socialförvaltningen  
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                      Dnr 2015:127/04 

 

 

 

 

Sn § 63 

 

Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Socialnämnden 
 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2015/2016 

Socialnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 

kommunens mål uppnås på följande områden: 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 tillförlitlig finansiell rapportering 

 efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Den aktuella internkontrollplanen 2015/2016 för socialnämnden består av  

åtta punkter och antagen av socialnämnden § 38 160921. En uppföljning av 

planens kontrollområden har genomförts i samband med bokslutet 2015.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-05-17, en sida. 

Redovisning av uppföljning av internkontrollplan 2015/2016, fyra sidor  

 

Protokollsutdrag 
Förvaltningschef  

Ekonomiavdelningen + handling 
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 2015:77/70  

Sn § 64 

 

Projekt Dua - Information 
 

Socialnämndens beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Teresa Laurila, projektansvarig för projekt Dua (Delegationen unga till arbete), 

informerar om projektets syfte och mål och den lokala överenskommelse som  

projektet bygger på; Lokal överenskommelse om samverkan för att minska  

ungdomsarbetslösheten mellan Gagnef kommun och Arbetsförmedlingen.  

 

Målgruppen är alla unga i åldern 16-24 som varken arbetar eller studerar eller 

som är undersysselsatta. I överenskommelsen redogörs för en kartläggning av  

målgruppens storlek och sammansättning och vilka behov som finns för att stärka 

förutsättningarna till slutförda studier eller etablering på arbetsmarknaden.   

Beslutsunderlag 

Överenskommelse, Arbetsförmedlingen och Gagnef kommun, 160101-191231 
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 Dnr 2015:201/73 

Sn § 65 

 

Tillsyn av äldreomsorgens ledningssystem samt 
hygienutrymmen för boende på Gullvivans särskilda boende i 
Gagnefs kommun 
 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av vidtagna åtgärder gällande påtalade brister, 2016-05-16, 

antas och lämnas till IVO (IVO:s dnr 8.5-38839/2015-3)  

 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har efter en inspektion i Gagnefs kommun  

påtalat brister i socialförvaltningens ledningssystem och beslutat att:  

Socialnämnden ska säkerställa att ett för äldreområdet anpassat ledningssystem för  

systematiskt kvalitetsarbete upprättas och implementeras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-05-18, en sida 

Redovisning till IVO, Socialförvaltningen, 2016-05-18, två sidor 

 

Protokollsutdrag 

Handläggare, socialförvaltningen 

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

Inspektionen för vård och omsorg  
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Sn § 66 

 

Integrationsenheten - information 
 

Socialnämndens beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande enhetschef Tomas Nylén och hans efterträdare Torben Stenberg 

ger en aktuell rapport från integrationsenhetens verksamhet.  

 

Utdrag ur socialförvaltningens verksamhetsrapport 160518/Integration (Dnr 2016:26/00) 

Sedan 1 mars i år är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning.  

De nyanlända anvisas till kommunerna med stöd av bosättningslagen 2016:38.  

Gagnef kommun ska ta emot och ordna bostad åt 39 nyanlända. Det innebär fyra  

nyanlända i månaden. 

Hälften (20 personer) av hushållen är ensamhushåll och resterande hushållen  

består av flera personer. Vilket gör att behovet av enrumslägenheter är stort. 

Flyktingmottagningen är i akut behov av bostäder för de nyanlända. Verksamheten  

har annonserat i de lokala annonsbladen efter bostäder och en tidningsartikel  

i Falu kuriren som beskrivit kommunens stora behov har inte gett önskvärt resultat.  

Endast tre personer har hört av sig och erbjudit boenden. 

De lägenheter som har funnits tillgängliga i kommunens och Gagnefsbostäders  

bostadsbestånd är nu uppbokade. Verksamheten har mottagit fyra nyanlända i april  

och kommer under maj månad ha mottagit fyra nyanlända. 

Gagnefsbostäder har upplåtit en fyrarumslägenhet i en villa i Dala Floda för  

mottagande av nyanlända. Lägenheten kommer nu konverteras till tre enrummare  

med gemensamt kök och vardagsrum. Efter att villan är bebodd saknas bostäder  

till övriga som kommer under året ca 27 personer. Resterande personer kan komma  

att placeras på vandrarhem eller hotell i avvaktan på ett permanent boende. 

Stugbyn i Sifferbo är inte längre till salu. Vår bedömning är att ansvarig nämnd  

omedelbart begär in offerter på modulboende för nyanlända. 

Ensamkommande barn 

Socialtjänsten har ansvaret för 71 ensamkommande barn. Av dessa är 36 boende i  

kommunen (Monteliusgården, Stinsen, utsluss, Mockfjärdshuset). Forts.  
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Sn § 66 forts. 

 

Resterande 35 barn är placerade externt i huvudsak i konsulentstödda familjehem  

och i några fall i privata HVB-hem. Stinsen har förnärvarande tio lediga platser och  

Monteliusgården har tre platser lediga och två platser på utsluss. 

Det är av största vikt att de lediga platserna beläggs och vi ”tar hem” barnen. Detta  

arbete är påbörjat men det går långsamt på grund av brist på socialsekreterare. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport (sidan 3), socialförvaltningen, 2016-05-16, 8 sidor, 

Dnr 2016:26/00.  
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                                                                                     Dnr 2016:92/70 

 

 

Sn § 67 
 

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

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. Skyldigheten att rapportera gäller beslut i 

alla verksamheter enligt 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.   

 

Sammanfattning av rapportering till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f § 

SoL, 1:a kvartalet 2016 

IFO:  

Beslut som har avslutats/verkställts: 
 Det fanns inget att rapportera. 

OF: 

Beslut som har avslutats/verkställts: 

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

 

Forts. 
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Sn § 67 forts. 

 

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

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

 Ledsagare enligt 9.3 § LSS till pojke, beslut fattat 2015-11-11 

 Kontaktperson enligt 9.4 § LSS till pojke, beslut fattat 2015-11-11 

 

ÄO: 

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

 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 

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

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-06-15  

(rättelse av tidigare uppgift 2015-05-28)  

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

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

Ej verkställda beslut: 
 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-05-24 

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

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

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

 Permanent bostad till man, beslut fattat 2015-12-21 
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Sn § 68 

 

Rapporter 
 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.  

 

Rapporter 

1. Krisplan Socialförvaltningen, 2016-05-09  
Ärendebeskrivning 

Övergripande plan för krisledning och för hanteringen av extraordinära händelser. 

(Dnr 2016:79/02) 

2. Ks § 59; Kartläggning av arbetsmiljön på socialförvaltningen 

Protokollsutdrag Ks § 59 160405 

Dnr 2016:27/02 

3. Kf § 50; Medborgarförslag om ensamkommande barn i Mockfjärd 
protokollsutdrag, Kf § 50 160428 

Dnr2015:153/13 

4.  Kf § 56; Motion om boenden för ensamkommande flyktingbarn 
protokollsutdrag, Kf § 56 160428 

Dnr 2015:154/13 

5. Kf § 63; Ombudgetering av investeringsmedel Socialnämnden 
Protokollsutdrag, Kf § 63 160428 

Dnr 2016:34/04 

6. Kf § 66; Ombyggnad Solgården – Investeringsutrymme  
protokollsutdrag, Kf § 66 160428 

Dnr 2015:40/73 

7.    Ks § 60 160405 – protokollsutdrag; Upphandling av personlig assistans 
Protokollsutdrag, Kf § 60 160428 

Dnr 2016:74/02 

8.    Sn Ifou § 34; Bidrag för föreningar verksamma inom det sociala området i Gagnefs 

kommun 
Protokollsutdrag, Sn Ifou § 34 160509  

Dnr 2016:38/80 

  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2016-05-23 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

   

 

Sn § 69 

 
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 160509-160516: §§ 30-35, 37-39 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 16 april-20 maj 2016,  

kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv) 

• Delegationsbeslut (ÄO) 16 april-20 maj 2016 

• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 

16 april-20 maj 2016 

 


