
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-15:45 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Birgitta Floresjö (C) 
Barbro Wallin (M) 
Johanna Hallin (C) 
Daniel Bergman (S) 
Johan Elfsberg (C) 
Robert Österlund (V) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Ulf Haglund (KOSA) tjänstgörande för Patrik Andersson (KOSA)  
Catharina Karlhager (KD) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP)  
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Tomas Jansson (S) 
Lars Svensson (M) 
Annelie Westman (C) § 51 
 

Tjänstemän 
Malin Lindén Ohlsson, socialchef 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg §§ 50-51 
Erica Arvidsson, ekonom 
Karin Halvarsson, ekonom § 50, del av § 51 
 

 
Justering 
Justerare 
Robert Österlund (V) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-06-29, kl. 08:00 §50-§52 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Irené Homman (S)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Robert Österlund (V)  
 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-06-21 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§50-§52 2021-06-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-07-21 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta 
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SN/2020:126 

SN § 50 
 

Budgetuppföljningsprognos 2021-05-31 Socialnämnden 

Protokoll beslutsinstansformulering 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 
Budgetuppföljningsprognos 2021-05-31 Socialnämnden. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2021-05-31 Socialnämnden till 
handlingarna. 

3. Uppdra åt förvaltningen att fortsatt se över och föreslå ytterligare 
åtgärder för en budget i balans. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar en prognos för helåret som är 15,4 mnkr sämre än budget 
vilket är en försämring mot föregående prognos med 2,2 mnkr. Det råder stor 
osäkerhet kring prognosen då vi fortfarande befinner oss i en pandemi där det i 
dagsläget är svårt att se hur den kommer att påverka verksamheterna. 
Försämringarna finns hos särskilt boende, hälso- och sjukvård och barn- och unga. 

Åtgärder för budget i balans 
Socialnämnden ger i uppdrag till socialförvaltningen att göra en översyn av vilka 
effektiviseringar som kan göras på lång och kort sikt samt beskriva vilka 
konsekvenser det får för verksamhet, brukare/klient, medborgare och personal.  
Aktiviteter som pågår: 

• Digital signering av mediciner mm 

• Systemstöd vid planering av arbetet särskilt boende 

• Rehabiliterande arbetssätt 

• Översyn rutiner – Hälso- och sjukvården 

• Handlingsplan – Individ- och familjeomsorg (IFO) och 
arbetsmarknadsenheten (AME) 

• Systematiskt arbete med avvikelsehantering 

• Arbetssätt för att minska ”Beteendemässiga och psykiska symptom vid 
demens” (BPSD) 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens förvaltning 2021-06-15. 1 sida 
Budgetuppföljningsprognos 2021-05-31 Socialnämnden, 3 sidor 
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Tidigare beslut i ärendet 
SN 210524 § 37 
SN 210429 § 27 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2020:21 

SN § 51 
 

Redovisning av ökade kostnader - Placeringar och personlig 
assistans i verksamhet Stöd och omsorg 

Socialnämndens beslut 

1.  Lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef redogör för bakgrund, aktuell situation och konsekvenser 
kopplat till ökade kostnader av personlig assistans samt vid placeringar av 
barn, unga och vuxna inom verksamheten Stöd och omsorg. De ökade 
kostnaderna ligger till grund för nämndens tidigare begäran till kommun-
fullmäktige om en utökad budget för socialnämnden (SN 210208 § 11). 
 
Ett exempel på fallbeskrivning ges av hur socialtjänsten kan arbeta i ett 
ärende som omfattar både föräldrar och barn i samma familj fram till att 
beslut om placering behöver fattas med stöd av socialtjänstlagen (SoL), 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), beroende på vilken lag som 
föreligger ett beslut om placering.  

Beslutsunderlag 
Redogörelse ”Äskande för ökade kostnader för placeringar 2021 
Socialförvaltningen”, 210406, 11 sidor 
Redogörelse ”Äskande för ökade kostnader för personlig assistans 2021, 
210401, 7 sidor 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2019:38 

SN § 52 
 

Delegationsordning för socialnämnden - revidering 

Socialnämndens beslut 

1. Anta Delegationsordning för socialnämnden mandatperioden 2019-
2022 med föreslagen revidering. 

Motivering till beslut 
Revidera nuvarande delegationsordning i syfte att tydliggöra ansvars-
fördelning och för ändringar i sak utifrån aktuella arbetsbeskrivningar. 
Vidare för att tydliggöra skillnaden mellan delegationsbeslut och 
verkställighet utifrån behörighet och befogenhet inom respektive tjänst. 

Ärendebeskrivning 
Med delegation avses att socialnämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut 
på nämndens vägnar i vissa ärenden, det vill säga att nämnden överför rätten 
att fatta självständiga beslut till en delegat.  
 

Regler om delegering styrs av kommunallagen (KL). En nämnd får, enligt  
6 kap 37 § KL, uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
En nämnd får även enligt 7 kap. 5-8 §§ KL uppdra åt en anställd att fatta 
beslut.  
 

Delegationsordningen ska vara ett levande dokument. Enligt social-
förvaltningens årshjul över återkommande ärenden ska delegations-
ordningen årligen uppmärksammas i verksamheterna. Eventuella föreslag på 
ändringar eller tillägg lämnas till socialnämnden för beslut. 
Sammanträdesdatum och paragraf för antagen revidering ska sedan tillföras 
dokumentets första sida.  
 

Redaktionella ändringar av delegationsordningen är delegerat till 
förvaltningschef. Med redaktionella ändringar avses lagrumshänvisningar, 
kommentarer, skrivfel, ny numrering eller liknande ändringar. I det 
sammanställda revideringsförslaget har även redaktionella ändringar tagits 
med. 

Ärendets beredning 
Revideringsförslaget har beretts på SN AU 210510. Socialnämnden 
beslutade 210524 att återremittera ärendet till beredningen för vidare 
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utredning gällande delegation av att teckna avtal och nämndens 
förutsättningar att göra det.  
 
Frågan har besvarats av sakkunnig enhetschef i kommunstyrelsens 
förvaltning som summeras enligt följande; Nämnden är en egen myndighet 
med egen budget samt budgetansvar. I den förvaltningsorganisation som 
kommunen har upprättar varje nämnd sin ”egen” delegationsordning, vilket 
därmed kan omfatta delegation av köp och tjänster samt tecknande av avtal 
enligt vad som angivs, exempelvis budgetram för verksamheten eller 
behörighet och befogenhet för en viss befattning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210615, 2 sidor 
Delegationsordning senast reviderad 210429 med revideringsförslag med 
gulmarkeringar på sidorna 15, 16, 20, 22 och 38 
Protokollsutdrag, SN 210524 § 43, 1 sida 

Tidigare beslut i ärendet 
SN 210524 § 43 (återremiss) 
SN 210429 § 31 
SN 210208 § 6 
SN 200210 §10 
SN 190318 §20 

Lagrum 
6 kap 37 § KL 
 
 

 
 


