
  Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-09-12 1 (16) 
Socialnämnden 
  
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-16.00 
 
Beslutande 
Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande   
 Lars Ljungman (KOSA)    

            Birgitta Floresjö (C)    
 Barbro Wallin (M)  
 

Tjänstgörande ersättare Sven-Inge Persson (S) tjänstgörande för Ingels Maria Stigsdotter (S) 
 Anders Eriksson (MP) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP)  
 Annika Winlöf (M) tjänstgörande för Marie Karlsson (L) 
Övriga närvarande 
Ersättare Margreth Göransdotter (S) 
 Ulla Envall (KOSA)   
 

Tjänstemän Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef 
 Torben Stenberg, enhetschef integration §§ 74-75 
 Anna Eklund, kvalitetsutvecklare §§ 74-75 
 Monica Ahl, enhetschef barn- och familjeenheten §§ 74-75 
 Jenz Ek, ekonomiavdelningen § 76 
 Karin Halvarsson, ekonomiavdelningen § 76 
 Erika Eriksson, ekonomiavdelningen § 76 
  

 
Övriga närvarande Dan Hallin, revisor  
 Jenny Mogren, förvaltningsadministratör 
  
Justering 
Justerare Birgitta Floresjö (C)  
   
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-09-12 
 

Justerade paragrafer §§ 74-85 
 
 
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 2016-09-12 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-09-19 Datum då anslaget tas ned 2016-10-11 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Margareta Marjeta 
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 Dnr 2016:94/04 

Sn § 74 
 
Höjd maxtaxa – hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
 
1. Maxtaxan höjs enligt regeringens förslag från och med 170101. 
 
Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att höja procentsatsen till 0,5392 den 1 juli 2016. 
Detta innebär en höjning av maxtaxan från 1772 kronor/månad till 1992 
kronor/månad.  
 
Fördjupad redogörelse av ärendet 
I socialtjänstlagen finns en bestämmelse om ett högkostnadsskydd i form  
av en högsta avgift (ofta kallat maxtaxa) för hemtjänst, dagverksamhet och  
kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får sammanlagt uppgå till högst  
en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Båda beloppen ändras, vanligen  
en gång årligen, i takt med att prisbasbeloppet ändras. 

Regeringen har beslutat att höja procentsatsen till 0,5392 den 1 juli 2016. Detta  
innebär en höjning av maxtaxan från 1772 kronor/månad till 1992 kronor/månad.  

Regeringen kan inte tvinga kommunerna att höja sina avgifter så att hemtjänsten  
blir dyrare. Men man kan pressa på och det gör regeringen genom att man samtidigt  
minskar statsbidragen till kommunerna med lika mycket som avgiftshöjningarna  
ger i ökade inkomster för kommunerna.  

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
---------------------- 
Kommunsekreterare 
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 Dnr 2016:26/00 

Sn § 75 
 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsrapport från socialförvaltningen läggs som information till 
protokollet.  

 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens verksamhetsrapport, daterad 2016-09-04, har delgetts 
socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde.  
 
Torben Stenberg, enhetschef integration och Monica Ahl, enhetschef barn- 
och familj, har inbjudits att informera muntligt från sina respektive 
verksamhetsansvar med hänvisning till den aktuella verksamhetsrapporten.  
 
Anna Eklund, kvalitetsutvecklare, informerar muntligt gällande del i 
verksamhetsrapporten ”Klagomål och synpunkter”. Informationen gäller ett 
mottaget klagomål inom äldreomsorgen samt en Lex Sarah rapport och 
utredning inom verksamhet integration.  
 
Information 
På kommunens HVB-hem Stinsen och Monteliusgården för ensam-
kommande barn finns nu 11 respektive 10 unga pojkar. Därmed är ca två 
tredjedelar av platserna fyllda i dagsläget. Barn- och familjeenheten har med 
anledning av tillgången av platser på kommunens egna boenden arbetat 
aktivt med att flytta hem ungdomar som placerats i andra kommuner. 
Parallellt har ett effektivt arbete genomförts med att följa upp och komma i 
kapp i handläggningen av alla ensamkommande barn som kommit till 
kommunen och socialnämnden därmed har ansvar för.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 2016-09-04, 25 sidor 
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 Dnr 2016:136/04 

Sn § 76 
 
Ekonomisk rapport – Prognos 2016-07-31 
 
Socialnämndens beslut 
1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Socialnämnden till 

handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Jenz Ek, Karin Halvarsson och Erica Eriksson, ekonomiavdelningen, 
redogör för senaste budgetuppföljningsprognos 2016-07-31. Av prognosen 
sammanfattas att det prognostiserade underskottet har minskat betydligt 
sedan prognos daterad 2016-04-30. 
 
Sammanfattning 
Prognosen för juli visar på ett underskott på 1 652 tkr för hela nämnden. 
Äldreomsorgen prognostiseras ett underskott på 610 tkr. 
Individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott på 200 tkr. 
LSS prognostiseras ett underskott på 842 tkr. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-09-08, en sida 
Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Socialnämnden, fyra sidor 
 
Protokollsutdrag 
Ekonomiavdelningen 
------------------------------ 
Kommunstyrelsen + handling 
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Sn § 77 
 
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 160428 § 54  
Ks 160405 § 38 
Sn 160307 § 16 
Kf 130311 § 8 
 
SN/2015:140/29 
(2013:161/29) 

Motion om äldreboenden och "ny/ombyggnation"  
av Gagnefsgården till barnomsorgsavdelningar i 
Gagnefs kommun 
 

Kf  160616 § 95  
Ks 160517 § 68 
Sn 160418 § 41 
Kf 131104 § 139 
 
SN/2015:142/29 
(KS/2013:754/29) 

Medborgarförslag om gruppbebyggelsen intill 
Törnholn i Dala-Floda 
 

Kf 160616 § 96  
Ks 160517 § 69 
Sn 160418 § 42 
Kf 140428 § 53 
 
SN/2015:138/73 
(KS/2014:315/73) 

Medborgarförslag om demensboende 
 

Kf 160616 § 99  
Ks 160517 § 72  
Sn 160418 § 38  
Kf 140428 § 54 
 
SN/2015:136/73  
(KS/2014:357/73) 

Motion om Gagnefsgården 
 
 
 
 
 
 
Forts. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2016-09-06, två sidor. 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 2016-09-12, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Sn sekreterare 
Admin, U.J 

Forts. SN § 77 
 

 

Kf 160616 § 100  
Ks 160517 § 73  
Sn 160418 § 40 
Kf 140616 § 111 
 
SN/2015:134/73 
(KS/2014:504/29) 

Motion om byggnationer i markplan till 
äldreomsorgen 
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 Dnr 2015:8/04 

Sn § 78 
 
Budget 2016 Socialnämnden - åtgärder 
 
Socialnämndens beslut 

1. Godkänna förslag till åtgärder för att få budget i balans 2016. 

2. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Gagnefs kommun redovisades på 
kommunfullmäktige, Kf 160616 § 103. Fullmäktige lade prognosen till 
handlingarna och beslutade ge kommunstyrelsen i uppdrag att till nästa 
sammanträde redovisa hur man avser nå en budget i balans.  
 
Underskottet beror på att tre av nämnderna prognosticerat betydande 
underskott. Socialnämnden var en av dem och redovisade ett underskott på 
7,2 mnkr i prognos 2016-04-30.  
 
Förvaltningschefer har därmed uppdragits att se över möjliga åtgärder för att 
nå en budget i balans.  
 
Beslutsunderlag 
”Åtgärder för resultat närmare budget”, Socialförvaltningen, 2016-09-08, 
fem sidor 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
----------------------- 
kommunsekreterare 
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 Dnr 2015:1/00 

Sn § 79 
 
Delegationsordning för socialnämnden – revidering med 
anledning av ny organisation 
 
Socialnämndens beslut 
1. Med de ändringar nämnden har fastställt antas den reviderade 

delegationsordningen för socialnämndens verksamhetsområde,  
Gagnefs kommun.  

2. Delegationsordningen träder i kraft 2016-10-01. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 160523 § 62 om en ny chefsorganisation inom 
socialförvaltningen. Med anledning av den nya organisationen  
har förvaltningens ledningsgrupp gått igenom delegationsordningen och 
sammanställt ett förslag på revideringar som föreslås träda i kraft med  
den ändrade organisationen 2016-10-01. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområde, omarbetad  
version 160905 med markerade förändringar, Gagnefs kommun, 33 sidor 

 Protokollsutdrag 
 Socialförvaltningen + reviderad delegationsordning 
         -------------------------------------------------------------- 
         Kommunikationsavdelningen/intranet 
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                      Dnr 2016:134/70 
 
 
 
Sn § 80 
 
Årets medmänniska? – överläggningsärende  
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

1. Utmärkelsen ”Årets medmänniska” avvecklas i sin nuvarande form.  
 
Sammanfattning 
Motion om att instifta ett pris som ”årets Gagnefsbo” upprättades i form av 
utmärkelsen ”Årets medmänniska” efter bifall av motionen i kommun-
fullmäktige 111031 § 128 (Ks/Dnr: 748/70)  
 
Priset som årets medmänniska är riktat till privatpersoner/personer som gjort 
förtjänstfulla insatser inom det sociala verksamhetsområdet i Gagnefs 
kommun. Den som har förslag på pristagare uppmanas via annons i 
lokalblad och på hemsida att lämna in förslag och motivering till 
socialförvaltningen. Socialnämnden bereder ärendet och ger föreslag på 
pristagare till kommunstyrelsen. Priset uppgår till 10 000 och kan fördelas 
till en eller högst tre personer.  
 
Förslag till beslut  
Ordförande har lyft ärendet för överläggning. Socialnämnden är efter 
överläggning överens om förslaget att avveckla utmärkelsen i sin nuvarande 
form.  
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
----------------------  
Kommunsekreterare 
 
   



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2016-09-12 11 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
                                                                                     Dnr 2016:92/70 
 
 
Sn § 81 
 
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, 2:a kvartalet 2016 
IFO:  
Beslut som har avslutats/verkställts: 

 Det fanns inget att rapportera. 

OF: 

Beslut som har avslutats/verkställts: 

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

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

 
Forts. 
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Forts. Sn § 81 

 
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 
 

ÄO: 
Beslut som har avslutats/verkställts: 

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

 
Ej verkställda beslut: 

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

 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 man, beslut fattat 2015-12-21 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2016-02-08 

 Permanent bostad till kvinna, beslut fattat 2015-03-14 

 
Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

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

Kommunsekreterare 
Revisorer  
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Sn § 82 
 
Yttrande enligt 4 kap 10 § FB om adoption  
 
Sekretess 
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Sn § 83 
 
Ansökan enligt 6 kap 8 a § FB om särskild förordnad 
vårdnadshavare  
 
Sekretess 
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Sn § 84 
 
Rapporter 
 
Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.  
 
Rapporter 

1. Tillsyn vad gäller äldreomsorgens ledningssystem i Gagnefs kommun  
– IVO:s beslut  
Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet.  
(SN/Dnr 2015:201/73) 

2. Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar 
Missiv från Region Dalarna 
Region Dalarnas direktions beslut 160515 § 140: " Kommunerna och  
landstinget rekommenderas att godkänna länsövergripande överens- 
kommelse om ungdomsmottagningar samt teckna lokala avtal som  
reglerar den lokala verksamheten och fastställer ansvars- och  
kostnadsfördelning mellan parterna.” 
(SN/2016:101/79) 

3. Anmälan enligt Lex Sarah från socialnämnden i Gagnefs kommun 
- IVO:s beslut 
Beslut 160516 
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet och kommer inte att  
vidta några ytterligare åtgärder. 

(SN/Dnr 2016:68/02) 

4. Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) vid Monteliusgården i Gagnefs  
kommun – IVO:s beslut 

 Beslut 160616 
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet. 
(SN/2016:100/70) 

5. KS § 12 160216; Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Protokollsutdrag 

       Sammanfattning 
Bolagen/förbunden och de gemensamma nämnderna redovisar sin verksamhet  
och årsredovisning för kommunstyrelsen. Socialnämnden och tekniska nämnden  
redovisar på kommande sammanträde 
i september 
(KS/Dnr 2016:14/10) 
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Sn § 85 
 
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 160613-160909: §§ 40-80, 83-114 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 21 maj-31 augusti 2016,  
kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv) 
• Delegationsbeslut (ÄO) 21 maj-31 augusti 2016 
• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten) 
21 maj-31 augusti 2016 
 
Ordförandebeslut 
2016:12; Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 160623 
2016:13; Beslut om hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU, 160623 
2016:14; Omedelbart omhändertagande ska upphöra enligt 9 § 3 st LVU,      
               160302 (hänvisning till 2016:12) 
2016:15; Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 160825 
2016:16; Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, 160825 
2016:17; Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM, 160218 
2016:18; 2016:14; Omedelbart omhändertagande ska upphöra enligt 9 § 3 st  
               LVU, 160831 (hänvisning till 2016:15) 
2016:19; 2016:14; Omedelbart omhändertagande ska upphöra enligt 9 § 3 st  
               LVU, 160831 (hänvisning till 2016:16) 
 
 


