
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2021-10-07 1 (16) 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:10 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Johan Elfsberg (C)  
Daniel Bergman (S) 
Ulf Haglund (KOSA)  
Robert Österlund (V) 
 
 

Tjänstgörande ersättare 
Lars Svensson (M) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C)  
Bengt Rosén (M) tjänstgörande för Barbro Wallin (M)  
Catharina Karlhager (KD) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP)  
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Malin Lindén Ohlsson, socialchef 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg §§ 61,62 och 67 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg § 61 
Erica Arvidsson, ekonom § 62 
Karin Halvarsson, ekonom § 62 
Maria Linder, projektledare § 61 
Marianne Henriksson, MAS § 61 
Helena Sandberg, MAR § 61 
 
 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Ulf Haglund (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2021-10-14, kl. 09:00 §61-§71 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Irené Homman (S)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Ulf Haglund (KOSA)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-10-07 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§61-§71 2021-10-14 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2021-11-05 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta 
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SN/2021:11, SN/2021:13 

SN § 61 
 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2021-10-07 till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Skriftlig rapport från förvaltningschef och verksamhetschefer för stöd och 
omsorg och vård och omsorg. Information om vad som är aktuellt i 
verksamheten och avvikelserapportering redovisas för att ge socialnämnden 
en bra överblick av socialförvaltningen. 
 
Statistik från individ- och familjeomsorgen (IFO) och 
arbetsmarknadsenheten (AME) redovisas fortlöpande tillsammans med 
verksamhetsrapporter till nämnden.  
 
Muntlig information på sammanträdet 
Socialförvaltningens projektledare för Högsvedens vård och omsorgsboende 
informerar fortlöpande på socialnämndens sammanträden om den pågående 
byggprocessen.  
 
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR (Medicinskt ansvarig 
för rehabilitering) informerar om sina respektive ansvar och funktioner i 
kommunen och den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet 
som är antagen för tiden 2020-2024. 
 
Verksamhetschef stöd och omsorg och socialnämndens ordförande har 
informerats om möjligheter till att samarbeta med Leksands och Rättviks 
kommuner gällande arbetsmarknadsenheten, integration och 
vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210928, 1 sida 
Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 211007, 5 sidor 
Statistik, IFO, jan-sept 2021, 3 sidor 
Statistik, arbetsmarknadsenheten Stationen, jan-sept 2021, 1 sida 
Presentation, MAS/MAR uppdragsbeskrivning, 211007, 22 sidor 
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SN/2020:126 

SN § 62 
 

Budgetuppföljningsprognos 2021-08-31 Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 
Budgetuppföljningsprognos 2021-08-31 Socialnämnden. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2021-08-31 Socialnämnden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delårsresultat är 4,6 mnkr sämre än delårsbudget och 
årsprognosen är 6,5 mnkr sämre än budget vilket är 9,1 mnkr bättre än 
föregående prognos. En stor del av förbättringen beror på en 
budgetförstärkning på 4,9 mnkr som har tilldelats nämnden.  
De största negativa avvikelserna mot budget ligger hos särskilt boende, 
hälso- och sjukvård, barn, unga och vuxna vård och insatser och hos 
personlig assistans. 

Åtgärder för budget i balans 
På grund av pandemin har det varit svårt att arbeta med 
effektiviseringsarbete men ett antal införande projekt är på gång. Appva, 
införande av digitalt signeringssystem pågår och förväntas vara klart under 
året. Hälso- och sjukvården arbetar med att strukturera upp verksamheten 
genom ett nytt arbetssätt.  Socialnämnden har en gemensam dag under 
oktober för att diskutera detaljbudget och effektiviseringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning 2021-09-29, 1 sida 
Budgetuppföljningsprognos 2021-08-31 Socialnämnden, 12 sidor 

Tidigare beslut i ärendet 
SN 210621 § 50 
SN 210524 § 37 
SN 210429 § 27 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2021:59 

SN § 63 
 

Informationssäkerhetspolicy för Gagnefs kommun 

Socialnämndens beslut 

1. Instämma i förslaget till informationssäkerhetspolicy för Gagnefs 
kommun utan erinran. 

Motivering till beslut 
Förslaget är väl genomarbetat och innehåller ramar för hur Gagnefs 
kommun ska arbeta med informationssäkerhet på ett tydligt och strukturerat 
sätt. 

Ärendebeskrivning 
En god säkerhet skyddar våra informationstillgångar och medför också att 
stärka medborgarnas förtroende för hur kommunen hanterar sin information. 
Gagnefs kommun saknar idag styrdokument för säkerhetsskyddet inom 
kommunen. Ett arbete har påbörjats och "Informationssäkerhetspolicy för 
Gagnefs kommun" är ett första steg att skapa ett övergripande styrdokument 
för informationssäkerheten.  
Styrdokumentet är avsett att vara ett stöd och ett hjälpmedel för den 
enskilde medarbetaren, såväl som att ge verksamheten förutsättningar att 
upprätthålla en god informationssäkerhet för att uppfylla kraven i 
säkerhetsskyddslagen (Säkerhetsskyddslag (2018:585)). 

Bedömning 
Gagnefs kommun behöver ta fram styrdokument avseende säkerhetsskyddet, 
där informationssäkerheten är en del. Denna policy är ett första steg till att 
skapa det ramverk som ska vara till stöd för verksamheten att kunna göra rätt 
från början och att uppfylla säkerhetsskyddslagens krav. 

Finansiering 
Inom ram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2021-09-27, 1 sida 
Protokollsutdrag, KS AU § 23, 2021-05-18, 2 sidor 
Informationssäkerhetspolicy för Gagnefs kommun, 7 sidor 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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SN/2021:74 

SN § 64 
 

Socialnämndens sammanträdestider 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Fastställa socialnämndens sammanträdestider för 
2022 enligt följande: 

 7 februari (måndag) 
 21 mars (måndag) 
 28 april (torsdag) 
 23 maj (måndag) 
 20 juni (måndag) 
 19 september (måndag) 
 17 oktober (måndag) 
 14 november (måndag) 

2. Mötestiden är klockan 13.00.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska fastställa nämndens sammanträdestider för 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210831, 1 sida 

Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, socialnämnden 
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SN/2021:74 

SN § 65 
 

Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts 
sammanträdestider 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Fastställa socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts 
sammanträdestider för 2022 enligt följande: 

 24 januari 
 7 mars 
 11 april 
 9 maj 
       20  juni 
 5  september 
 3 oktober 
 31 oktober 
 28  november 
 19  december 

2. Mötestiden är kl. 13.00 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska fastställa individ- och familjeomsorgsutskottets 
sammanträdestider för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210903, 1 sida 

Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, socialnämndens individ- och 
familjeomsorgsutskott 
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SN/2021:74 

SN § 66 
 

Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Fastställa socialnämndens arbetsutskotts sammanträdestider för 2022 
enligt följande: 

 24 januari 
 7 mars 
 11 april 
 9 maj 
         5 september 
 3 oktober 
 31 oktober 
       28 november 

2. Mötestiden är i anslutning till sammanträden för socialnämndens 
individ- och familjeomsorgsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska fastställa arbetsutskottets sammanträdestider för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210903, 1 sida 

Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, socialnämndens arbetsutskott  
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SN/2021:48 

SN § 67 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 2 2021 

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 Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 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 fyra gånger per år. Skyldigheten att rapportera gäller beslut i 
alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (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.   
IFO:  
Gynnande beslut Avbruten 

verkställighet
Skäl till att beslutet 
inte verkställts

Verkställt  Avslutat 

Inget att rapportera  
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ÄO: 
Gynnande beslut Avbruten 

verkställighet 
Skäl till att 
beslutet inte 
verkställts

Verkställt  Avslutat 

Inget att rapportera   
 
OF: 
Gynnande beslut Avbruten 

verkställighet 
Skäl till att 
beslutet inte 
verkställts

Verkställt  Avslutat 

Kontaktperson SoL 200221  Rekrytering
*

  

Kontaktperson SoL 200301  Rekrytering
*

  

Kontaktperson LSS 200601  Rekrytering
*

  

Ledsagare SoL 200616  Rekrytering
**

  

Ledsagare LSS 201001  Rekrytering
*

  

Kontaktperson LSS 201001  Rekrytering
*

  

Kontaktperson SoL 201118  Rekrytering
*

  

Ledsagare SoL 201201  Rekrytering
*

  

Korttidsvistelse LSS 
200128 

 Rekrytering
*

210702  

Ledsagarservice LSS 
210108 

 Annat***   

Kontaktperson LSS 210108  Annat***  
Avlösarservice LSS 210119  Rekrytering

****
210529  

 
* Svårigheter att rekrytera uppdragstagare  
** Önskar personal från boendet, rekrytering pågår.  
*** Har valt att avvakta med insatsen pga ändrad situation 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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SN/2018:162 

SN § 68 
 

Socialnämndens ärendebalanslista 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av socialnämndens ärendebalanslista. 

Beslutsunderlag 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 210924, en sida 

Protokollsutdrag 
Nämndsekreterare 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2021-10-07 12 
 
 
 

 
Justerare    
    
    
    

 

 

SN/2021:11 

SN § 69 
 

Rapporter 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporten som information till protokollet. 

 

1. Socialförvaltningens verksamhetsrapport, 2021-08-23 

Ärendebeskrivning 
Skriftlig rapport från förvaltningschef och verksamhetschefer för Stöd och 
omsorg, Vård och omsorg och Hälso- och sjukvården med en uppföljning av 
hur sommarperioden fortlöpt i verksamheterna och hur bemannings-
situationen har sett ut har redovisats på arbetsutskottets sammanträde  
2021-08-23. 

Underlag 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 210823, 4 sidor 
 

Dnr: SN/2021:11 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, socialnämnden, 210927, 1 sida 
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SN/2021:9 

SN § 70 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i 
dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträden finns i socialnämndens mapp i 
Netpublicator. 

Beslutsunderlag 
SN AU 210621 § 24 
SN AU 210817 § 25 
SN AU 210920 § 26 
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SN/2018:163 

SN § 71 
 

Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande 
beslutanderätt 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporteringen av delegationsbeslut och beslut med 
kompletterande beslutanderätt till handlingar. 

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. (Socialnämndens delegations-
ordning, senast reviderad SN 210621 § 52, Dnr SN/2019:38/00)  
 
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.  
 
Delegationsbeslut ska redovisas löpande till socialnämnden i den ordning 
som nämnden bestämt. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får 
ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det 
socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
Rapportering av delegationsbeslut från myndighetsutövning i individ- och 
familjeomsorgen görs genom sammanställningar som visar antalet beslut 
per typ och månad. Sammanställningarna ges i den form som IT-stödet kan 
leverera från respektive verksamhet; Vård och omsorg och Stöd och 
omsorg. Redovisning ska lämnas kvartalsvis och på närmast efterkommande 
sammanträde. En helårssammanställning av föregående år redovisas på 
nämndens första sammanträde för året, vanligen i februari. 
 
Beslut i individärenden med stöd av kompletterande beslutanderätt eller 
ordförandebeslut då nämndens beslut inte kunnat avvaktas redovisas till 
individ- och familjeomsorgsutskottet och nämnden får del av besluten 
genom protokollsutdrag från utskottet. 
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Redovisning 
Delegationsbeslut indvid- och familjeomsorgsutskottet (Ifou), 
Innehållsförteckning Protokoll 2021: 
Ifou 2021-05-24 § 33 
Ifou 210607 §§ 34-35 
Ifou 210621 § 36 (omedelbar justering) 
Ifou 210621 §§ 37-47 
Ifou 210706 § 48 
Ifou 210803 §§ 49-52 
Ifou 210823 §§ 53-54 
Ifou 210920 §§ 55-60 
 
Delegationsbeslut av myndighetsutövning, individ- och 
familjeomsorgen; barn och familj, vuxen och myndighetsenheten, 
utdrag ur Procapita 
Sammanställning, typ och antal per månad, barn- och familjeenheten och 
vuxenenheten, 2021-04-01 t o m 2021-06-30 
Sammanställning, typ och antal per månad, barn- och familjeenheten och 
vuxenenheten, 2021-07-01 t o m 2921-09-30 
Sammanställning, delegationsbeslut, per insats, enligt SoL och LSS, 
biståndsenheten, 2021-04-01 t o m 2021-06-30 
Sammanställning, delegationsbeslut, per insats, enligt SoL och LSS, 
biståndsenheten, 2021-07-01 t o m 2021-09-30 
 
Beslut med kompletterande beslutanderätt enligt 6 kap 39 § KL 
Sammanställning, protokollsutdrag, Sn Ifou 210607 § 35 
Sammanställning, protokollsutdrag, Sn Ifou 210621 § 45 

Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem 
3-2021-5; Beslut om att utredning ska göras samt eventuell anmälan till IVO 
av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller 
undersökning 
4-2021-5; Fullmakt att föra socialnämndens talan i Kammarrätten, Mål nr 
2067-21 
5-2021-5; Beslut i frågan om mottagande av ärende från annan kommun 
 

Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 
handläggare av bostadsanpassningsärenden:  
Lista: period 2021-05-13—2021-09-27, delegationsbeslut nr 1.5, 2 sidor 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 210927, 2 sidor 
Lista, Redovisning delegationsbeslut 211007, socialförvaltningen, 1 sida 
Lista, delegationsbeslut bostadsanpassning 210513-210927, 3 sidor 
 

 


