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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-17:00 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Birgitta Floresjö (C) 
Annelie Westman (C)  
Daniel Bergman (S) 
Barbro Wallin (M) 
Ulf Haglund (KOSA) 
Robert Österlund (V) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Tomas Jansson (S) tjänstgörande för Johan Elfsberg (C) 
Christer Iversen (L) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg  
Marianne Henriksson, MAS § 50 
Maria Linder, projektledare för nytt särskilt boende Högsveden § 45 
Erica Arvidsson, ekonom §§ 46, 50 
Karin Halvarsson, ekonom § 46  
Liisa Haglund, demenssjuksköterska § 45 
 
 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Robert Österlund (V) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-05-30, kl. 15:30 § 45-§ 51 
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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 2022-05-23 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 45-§ 51 2022-05-31 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-06-22 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta 
 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-05-23 3 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

 

SN/2022:5, SN/2022:15 

SN § 45 
 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 

Socialnämndens beslut 
1. Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2022-05-23 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 
Verksamhetschef och socialnämndens ordförande informerar om en incident 
den senaste helgen på särskilt boende, Tjärnsjögården, där en hiss slutat 
fungera i samband med en brådskande sjuktransport. Ärendet ligger hos 
tekniska förvaltningen. 
 
Socialförvaltningens projektledare för nytt särskilt boende Högsveden 
informerar om den pågående byggprocessen och rekryteringen av personal. 
Annonsering har i första steget gått ut internt till befintlig personal inom 
vård- och omsorgsverksamheten. 
 
Socialförvaltningens demenssjuksköterska informerar om BPSD-registret, 
svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens, 
och hur det ska fungera som ett verktyg för att kvalitetssäkra och utveckla 
omvårdnadsarbetet av personer med demenssjukdom. Registret stöds 
av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 
 
BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan den  
1 november 2010 och började användas i Gagnefs kommun 2012. 
Framledes ska rapporter hämtas ut från registret och delges socialnämnden 
som ett led i den fortsätta implementeringen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 220518, 1 sida 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 230523, 5 sidor 
Statistik IFO, jan-april 2022, 3 sidor 
Statistik AME, jan-april 2022, 1 sida 
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SN/2021:112 

SN § 46 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
1. Godkänna förslag till budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 Socialnämnden. 
2. Lägga budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 Socialnämnden till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar en prognos per den sista april 2022 som är  
9,5 mnkr sämre än budget, det är dock en förbättring mot föregående 
prognos med 1 mnkr. De största negativa avvikelserna mot budget finns hos 
särskilt boende, hälso- och sjukvård och barn- och unga vård och insatser. 

Åtgärder för budget i balans 
Enligt Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2022 som 
fastställdes av kommunstyrelsen 2021-11-23 § 209 ska nämnder som 
redovisar en negativ prognos beskriva vilka åtgärder som nämnden vidtar 
för att nå en budget i balans. 
 
Nämnden ämnar vidta följande åtgärder: 

• Kostnad per brukare 
• Rehabiliterande arbetssätt 
• Digitalisering 
• Avvikelsehantering 
• Utökad introduktion 
• Skräddarsydd ekonomiutbildning 
• Översyn av Hälso- och sjukvårdsorganisationen 
• Översyn av beslutsprocessen 
• Samarbete HVB och familjehem 
• Placeringar barn och familj 
• Översyn av särskilt boende 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning 2022-05-16, 2 sidor 
Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 Socialnämnden, 9 sidor 
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Tidigare beslut i ärendet 
SN 220511 § 34 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2022:35 

SN § 47 
 

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och 
Nära vård i Dalarna 2022-2030 

Socialnämndens beslut 
1. Anta Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och 

Nära vård i Dalarna 2022–2030. 
2.  Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän 

fattar likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål 
och färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den 
lokala och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i 
Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av 
lokala planer för god och nära vård. Strategins giltighetstid löper 2022-07-
01 till och med 2030-01-01.  

Ärendets beredning 
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av chefs-
representanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. 
Styrgruppen har arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och Länsnätverket 
för förvaltningschefer (Länschefsnätverket).  
 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022. 
Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte 
den 23 februari och enades om att strategin skulle kompletteras med en del 
ändringar. Välfärdsrådets presidium fick i uppdrag att återkomma till 
Välfärdsrådet med slutligt förslag till Länsgemensam strategi för God och 
Nära vård i Dalarna 2022-2030 och ett beslut om rekommendation till 
kommunerna har fattats vid möte den 27 april 2022. 

Mål och vägen dit 
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och 
enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. 
Färdplanen beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan 
uppnås. Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå omställningen 
till God och nära vård.  
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Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. 
Målbilden är vidare nedbruten till fem delmål. De fem delmålen i strategin 
är: 1. Nära för mig, 2. Nära för alla, 3. Nära i hela Dalarna, 4. Nära mellan 
oss, 5. Nära till hälsa.  
 
Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala 
planer för God och nära vård. I praktiken kan dessa sägas utgöra konkreta 
aktivitetsplaner som beskriver hur samverkansarbetet bedrivs på den lokala 
nivån i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 220505, 2 sidor 
Minnesanteckningar (p.7 sida 3 av 5), Region Dalarna, 220428, 1 sida 
Underlag för rekommendation, Region Dalarna, 220413, 3 sidor 
Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022–2030, Region Dalarna, 25 sidor (Dnr: RD22/003) 

Protokollsutdrag 
Hälsa och välfärd (RSS Dalarna), Region Dalarna 
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SN/2019:38 

SN § 48 
 

Socialnämndens delegationsordning – revidering 

Socialnämndens beslut 
1. Anta Delegationsordning för socialnämnden med föreslagen revidering. 

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.  

Föreslagna revideringar 
Den 1 januari 2022 trädde en ny lag i kraft ”Lagen (2021:530) om 
informationssamtal”. Från den 1 mars 2022 kan domstolen ställa krav på att 
föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de framställer ett 
yrkande om vårdnad, boende eller umgänge i domstol.  
 
Det är kommunernas socialtjänst som ansvarar för att informationssamtal 
hålls med föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller 
umgänge. Lagen syftar till att ge förutsättningar för föräldrar att nå 
samförståndslösningar och stärka barnperspektivet i vårdnadstvister.  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-05-23 10 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Ett tillägg i delegationsordningen föreslås gällande delegation till 
familjerättssekreterare att hålla sådana informationssamtal samt utfärda 
intyg till deltagande föräldrar efter genomfört samtal. Tillägget får nr 2.23 i 
delegationsordningen. 
 
En ändring gällande delegat föreslås gällande nr 4.19; Beslut om kostnader 
för personlig assistans i samband med sjukvikariat, då dessa timmar inte 
täcks av assistanstimmar (sjuklönekostnaden). Tidigare angiven delegat i 
gällande delegationsordning finns inte som tjänstetitel. 
 
Delegation föreslås ges till nämndsekreterare och administrativ assistent 
som föreslagits handlägga dessa ärenden då tidigare handläggare från och 
med 1 april 2022 har en ny tjänst på kommunens personalavdelning.  

Muntlig information 
Familjerättssekreterare informerar muntligt om den nya lagen och syftet 
med den. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN AU 220411 § 16, 2 sidor 
Delegationsordning för socialnämnden med revideringsförslag, 220428,  
42 sidor 
SFS nr: 2021:530, Lag om informationssamtal, utfärdad 210603, 2 sidor 
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SN/2022:48 

SN § 49 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 1 2022 

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.   
 
Från 1 april 2022 har IVO uppdaterat sin portal för rapportering av ej 
verkställda beslut. Bland annat har möjligheten att rapportera mer detaljerat 
skäl till att ett beslut inte har blivit verkställt.  
 
IFO:  
Gynnande beslut Skäl till att 

beslutet inte 
verkställts 

Verkställt  Avslutat 
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ÄO: 
Gynnande beslut Skäl till att beslutet inte 

verkställts 
Verkställt  Avslutat 

    
OF: 
Gynnande beslut Skäl till att beslutet inte 

verkställts 
Verkställt  Avslutat 

Kontaktperson SoL 
200221 

Personalrelaterade    

Kontaktperson LSS 
200601 

Personalrelaterade   

Ledsagare LSS  
201001 

Personalrelaterade   

Kontaktperson LSS 
201001 

Otydlighet/brister i 
kommunikation 

  

Kontaktperson SoL 
201118 

Specifika önskemål   

Avlösarservice LSS 
211001 

Personalrelaterade   

Avlösarservice LSS 
211001 

Personalrelaterade    

Korttidsvistelse LSS 
211022 

Verkställt 220421  

Kontaktperson LSS 
210701  

Personalrelaterade   

NY Kontaktperson LSS 
220101 

Personalrelaterade   

NY Kontaktperson SoL 
220117 

Personalrelaterade*   

Rapporterad som:  
Personalrelaterade skäl (ex. stor omsättning, långvarig sjukdom, 
rekryteringsproblem, arbetsmiljöproblem) 
Otydlighet eller brister i kommunikation mellan kommunen och den 
enskilde. 
Har specifika önskemål om boende/områden/personal/utförare/ 
verksamhet/uppstart  
Personalrelaterade*, erbjuds att boendestöd utför insatsen under 
rekrytering  
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SN/2021:105, SN/2020:21, SN/2022:16, 
SN/2018:179, SN/2022:44, SN/2022:25 

SN § 50 
 

Rapporter 

Socialnämndens beslut 
1.  Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

1.  KF § 13, Val av ersättare i socialnämnden (C) 
Ärendebeskrivning 
Annelie Westman (C) har tidigare varit ersättare i socialnämnden. 
Kommunfullmäktige beslutar att avvakta valet av ersättare (C) i 
socialnämnden. 
Underlag 
Protokollsutdrag, KF 220307 § 13, 1 sida 
Dnr: SN/2018:79 

2. BUN AU § 14, Översyn samverkan vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsenhet 
Ärendebeskrivning 
Ärendet Inriktningsbeslut gällande framtida inträde i gemensam nämnd 
inom vuxenutbildning, AME och integration med Leksands kommun och 
Rättviks kommun behandlades på socialnämndens sammanträde 2022-I1-15 
§ 76.  
 
Socialnämnden i Gagnef gav socialförvaltningen i att uppdrag att utreda 
frågan i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen. Förutsättning är 
att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom en sådan utredning.  
 
Av protokollsutdrag framgår att barn- och utbildningsnämndens arbets-
utskott fått information i ärendet. 
Underlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220307 § 163, 1 sida 
Motion, 2021-10-09, 1 sida  
Dnr: SN/2021:105 
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3. KF § 47, Ombudgetering av investeringsmedel socialnämnden  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut att bevilja socialnämnden 
ombudgetering av investeringsmedel från 2021 till 2022 om 200 tkr. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KF 220425 § 47, 1 sida 
Dnr: SN/2020:21 

4. KF § 59, Ansvarsprövning för år 2021 socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut att bevilja ledamöterna i 
socialnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KF 220425 § 59, 1 sida 
Dnr: SN/2020:21 

5. KF § 62, Val av ersättare i socialnämnden (C) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat att välja Anna Vacietis (C) till ersättare 
socialnämnden fram till och med den 31 december år 2022. Annelie 
Westman (C) har tidigare varit ersättare. 
Underlag 
Protokollsutdrag, KF 220425 § 62, 1 sida 
Dnr: SN/2018:79 

6. SN § 37, Patientsäkerhetsberättelse 2021 Socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 är godkänd av socialnämnden  
2022-05-11. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar i ärendet.    
 
Underlag 
Protokollsutdrag, SN 220511 § 37, 1 sida 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 Socialnämnden, 18 sidor 
Dnr: SN/2020:21 
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7. SN § 42, Behovsbeskrivning 2023 Socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
I budgetarbetet för 2023 ska varje nämnd anta en behovsbeskrivning där  
man beskriver volymförändringar, omvärldsfaktorer och där utvecklingsbehov  
definieras. Behovsbeskrivningen ska överlämnas till budgetberedning  
som underlag i den fortsatta budgetprocessen. 

Underlag 
Protokollsutdrag, SN 220511 § 42, 2 sidor 
Presentation, behovsbeskrivningar 2023 – förslag av prioriteringar, 16 sidor 
Dnr: SN/2020:21 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, socialförvaltningen, 220516, 3 sidor 
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SN/2018:163 

SN § 51 
 

Anmälan av delegationsbeslut och beslut med kompletterande 
beslutanderätt 

Socialnämndens beslut 
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 210429 § 31, 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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Justerare       
       
       
       

 

Ny rapportering från 1 januari 2022 
I Gagnefs kommun är respektive förvaltning anställningsmyndighet och 
delegationsbeslut för anställning återrapporteras därför till respektive 
anställningsmyndighet/nämnd i enlighet med delegationsordningen.  
Delegationsbeslut av anställningar som återrapporteras till nämnd är 
samtliga tillsvidareanställningar samt tidsbegränsade anställningar 3 
månader eller längre, inom nämndens anställningsområde. 
Tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar redovisas på 
separata rapporter som hämtas från IT-stödet för personaladministration. 

Redovisning; Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgsutskottet 
(Ifou)  
Innehållsförteckning Protokoll 2022: 
Senast uppdaterad innehållsförteckning är redovisad, SN 220511 § 41.  
 
Redovisning; Delegationsbeslut av myndighetsutövning inom individ- 
och familjeomsorgen 
Första kvartalet 2022 har redovisats, SN 220511 § 41. 
Andra kvartalet redovisas på sammanträde i september. 
 
Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem 
Inga nya beslut har inrapporterats. 
 
Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 
handläggare av bostadsanpassningsärenden:  
Lista: period 2021-05-04—2022-05-17, delegationsbeslut nr 1.5, 2 sidor 
 
Redovisning; Delegationsbeslut anställningar  
Månader mars och april är redovisade, SN 220511 § 41. Anställningar under 
maj månad redovisas på sammanträde i juni. 
 
Redovisning; Beslut med kompletterande beslutanderätt (SN ordf.) 
Inga beslut har fattats sedan föregående redovisning, SN 220511 § 41. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 220518, 2 sidor 
Redovisningar enligt sammanställning, 220518 
 
 
 

 
 


