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Plats och tid 
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Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Birgitta Floresjö (C) 
Johan Elfsberg (C) 
Daniel Bergman (S) 
Ulf Haglund (KOSA) 
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Tjänstgörande ersättare 
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Övriga närvarande 
Ersättare 
Lars Svensson (M) 
Tomas Jansson (S) 
Christer Iversen (L) 
 
Tjänstemän 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg 
Maria Linder, projektledare nya demensboendet Högsveden § 59 
 
 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Robert Österlund (V) 
 

 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-09-19, kl. 15:40 § 59-§ 69 
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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 2022-09-19 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 59-§ 69 2022-09-20 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-10-12 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta 
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SN/2022:5, SN/2022:15 

SN § 59 
 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2022-09-19 till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Skriftlig rapport från förvaltningschef och verksamhetschefer för Stöd och 
omsorg, 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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-09-15, 1 sida 
Verksamhetsrapport, Socialförvaltningen 22-09-19, 7 sidor 
Statistik, IFO, januari-augusti 2022, 3 sidor 
Statistik, Stationen, januari-augusti 2022, 1 sida 
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SN/2021:49 

SN § 60 
 

Regionalt HVB-hem Dalarna 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig positiv till att ingå i en regional samverkan i 
form av ett regionalt HVB-hem. HVB-hemmet riktar sig till unga män 
och kvinnor samt icke-binära personer (16 år - 20 år) med misstanke 
om samsjuklighet i form av riskbruk, skadligt bruk eller 
beroendeproblematik i kombination med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och/eller andra psykiska besvär. 

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att teckna och ingå samverkansavtal 
med värdkommunen, Borlänge kommun. 

Ärendebeskrivning 
Våren 2019 gav Dalarnas kommunchefsnätverk ett uppdrag till 
Socialchefsnätverket att hitta möjliga samarbetsområden för att gemensamt 
möta utmaningar kring t.ex. ekonomi och kompetensförsörjning. Borlänge 
kommun fick ansvar för att leda en process för ett regionalt 
behandlingshem/stödboende och en förstudie togs fram. Förstudien låg till 
grund för att kommundirektörnätverket sedermera beslutade att Borlänge 
kommun skulle ansvara för planering och uppstart av ett regionalt HVB- 
hem.  
2021 beslutade 13 kommuner i Dalarna att ställa sig bakom en 
avsiktsförklaring om att starta ett gemensamt HVB-hem med inriktning 
missbruk och NPF- problematik. Förutsättningarna och inriktningen på 
satsningen förändrades december 2021 då Region Dalarna förklarade 
intresse av att agera som gemensam huvudman för HVB-hemmet 
tillsammans med övriga kommuner.  
En slutrapport och verksamhetsbeskrivning av ett regionalt HVB-hem har 
tagits fram i samverkan med de 13 deltagande kommunerna1 och Region 
Dalarna och, se bilaga.  
 
Ansvaret för personer med missbruk och beroende vilar på två huvudmän. 
Med hänsyn till detta är Region Dalarna och de 13 kommunerna i Dalarna i 
projektet överens om att det finns ett behov av en ny samordnad 
organisation som tar hänsyn till att beroendet är en multidisciplinär 
problematik orsakad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. 
Region Dalarna och kommunerna är vidare överens om behovet av ett 
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gemensamt regionalt HVB-hem som ska öka synergierna mellan de 
kommunala och regionala insatserna.  
 
Det finns behov av ett regionalt HVB-hem riktar sig mot unga män och 
kvinnor samt icke-binära personer från 16 år till och med 20 år där det finns 
misstanke om samsjuklighet i form av riskbruk, skadligt bruk eller 
beroendeproblematik i kombination med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och- eller andra psykiska besvär. Målet är att HVB-
hemmet ska bedrivas med individens behov i fokus samt utifrån ett 
kvalitativt och ekonomiskt hållbart perspektiv. I vilket alla deltagande 
kommuner och Region Dalarna ska ha inflytande, delaktighet och ansvar 
för. HVB-hemmet kommer att omfatta 10 vårdplatser, vårdtiden beräknas 
vara mellan 12-24 veckor.  
 
HVB-hemmet ska: 

• Behandla riskbruk, skadligt bruk och beroendesjukdom. 

• Utreda och behandla misstänkta neuropsykiatriska diagnoser samt andra 
psykiska sjukdomar såsom personlighetssyndrom, PTSD, ångestsyndrom 

och depression. 

• Erbjuda sociala stödinsatser.  
 
För att säkerställa inflytande, delaktighet och ett gemensamt ansvar för 
HVB-hemmet har en styrmodell tagits fram. En styrgrupp ska tillsättas av 
representanter från varje deltagande kommun Region Dalarna och. 
Styrgruppen ska ha en strategisk funktion och ett övergripande ansvar för 
HVB-hemmet. Styrgruppen ansvarar vidare för att följa upp HVB-hemmets 
ekonomi och kvalité. Styrgruppen har mandat att fatta eventuella beslut om 
HVB-hemmets ändrade inriktning och innehåll, samt vid behov fatta beslut 
om åtgärder. Vidare ansvarar styrgruppen för samverkansavtalet. 
Styrgruppen beslutar om eventuella förändringar av avtalet under pågående 
avtalstid.  
 
Utformningen av det nya regionala HVB-hemmet är i linje med de 
nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. I 
riktlinjerna framgår att det är viktigt att personer med samsjuklighet får 
hjälp med båda tillstånden samtidigt, hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten bör erbjuda integrerade behandlingsmetoder som fokuserar på 
både det psykiska tillståndet och missbruket eller beroendet. Detta med 
anledning av att missbruks- och beroendevården omfattar ett brett spektrum 
av vård- och stödinsatser, som faller inom både det sociala och det 
medicinska området. Det Regionala HVB-hemmet kommer därmed att 
tillgodose behoven inom dessa områden. HVB-hemmet kommer att möta 
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upp den enskildes sammansatta behov via en nära och effektiv samverkan 
mellan både huvudmän och verksamheter. 

Finansiering 
Deltagande i det regionala HVB-hemmet medför en lägre dygnskostnad i 
förhållande till de externa köpen idag.   
Ett eventuellt underskott för HVB-hemmet fördelas mellan kommunerna 
enligt en fördelningsnyckel som bygger på befolkningsunderlaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 220722, 3 sidor 
Slutrapport, Regionalt HVB-hem, Borlänge kommun och Region Dalarna, 
2022-05-20, 13 sidor 
Verksamhetsbeskrivning, Regional HVB-hem, Borlänge kommun och 
Region Dalarna, 2022-05, 9 sidor 
Slutrapport, Förstudie för Regional samverkan Boenden, Borlänge kommun, 
21 sidor 
 
Underlag  
Förslag på tjänsteskrivelse regionalt HVB-hem, Borlänge kommun, 2 sidor 

Tidigare beslut i ärendet 
SN 210524 § 40 
SN AU 210510 § 19 

Protokollsutdrag 
Borlänge kommun, Individ- och Familjeomsorgen 
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SN/2021:45 

SN § 61 
 

Länsgemensam organisation, rekrytering och utbildning av 
familjehem i Dalarna 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att Gagnefs kommun ingår i den 
länsgemensamma samverkan kring rekrytering, utredning och 
utbildning av familjehem med Falu kommun som huvudman för 
samverkan. Beslutet gäller under förutsättning att övriga tio kommuner 
fattar samma beslut.  

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att teckna och ingå samverkansavtal 
med värdkommunen, Falu kommun.   

Finansiering 
Deltagande i en länsgemensam samverkan finansieras av de kommuner 
som väljer att ingå i samverkan. För 2023 får kommunerna ett statsbidrag 
för Subventionering av familjehem. Det bidraget kan bl.a. användas till 
att finansiera utvecklingsarbeten för att öka tillgången och kvaliteten på 
familjehem och skulle förslagsvis kunna användas av kommunerna för 
att finansiera stora delar av eller hela kostnaden för deltagandet i den 
länsgemensamma samverkan under första året. Kostnadsfördelning enligt 
nuvarande förslag: 
 

Kommun 
Invånare 0‐17 
år 

% av totalt 
ansvar  Årskostnad 

Kostnad per 
månad 

Avesta kommun  4631  9,71%  388 151 kr  32 346 kr 

Borlänge kommun  11600  24,32%  972 263 kr  81 022kr 

Falu kommun  12745  26,72%  1 068 232 kr  89 019 kr 

Gagnef kommun  2352  4,93%  197 135 kr  16 428 kr 

Hedemora 
kommun  3030  6,35%  253 962 kr  21 163 kr 

Ludvika kommun  5511  11,55%  461 909kr  38 492 kr 

Orsa kommun  1197  2,51%  100 328 kr  8 361 kr 

Rättvik kommun  1799  3,77%  150 785 kr  12 565 kr 

Säter kommun  2293  4,81%  192 190 kr  16 016 kr 

Vansbro kommun  1260  2,64%  105 608 kr  8 801 kr 

Älvdalen kommun  1289  2,70%  108 039 kr  9 003kr 

Summa≈  47707                 100,00%  3 998 600 kr                333 217kr 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-09-12, 3 sidor 
Slutrapport, Länsgemensam organisation för utbildning och rekrytering av 
familjehem i Dalarna: Familjehemsresursen i Dalarna (FHR), individ- och 
familjeomsorgen, Falu kommun, 12 sidor med tillhörande bilagor 1-6. 

• Bilaga 1, Ramar för avtalssamverkan, 2 sidor 

• Bilaga 2, Samverkansavtal, 9 sidor 

• Bilaga 3, Riktlinjer för samverkan och ansvarsfördelning, 8 sidor 

• Bilaga 4, Bedömningsstöd familjehemsersättningar, 4 sidor 

• Bilaga 5, Arbetsuppgifter, 4 sidor 

• Bilaga 6, Prioriteringslista, 1 sida 

Underlag 
Tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsförvaltningen, Falu kommun,  
2022-06-07, 3 sidor 

Tidigare beslut i ärendet 
SN 210524 § 41 
SN AU 210510 § 20 

Protokollsutdrag 
Falu kommun, barn- och utbildningsförvaltningen 
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SN § 62 
 

Tjänst demenssjuksköterska - information 

Socialnämndens beslut 

1.  Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information ges att tjänsten som demenssjuksköterska kommer att finnas 
kvar i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN AU 220905 § 23, 1 sida 
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SN/2019:38 

SN § 63 
 

Delegationsordning för socialnämnden - revidering 

Socialnämndens beslut 

1. Anta Delegationsordning för socialnämnden med föreslagen revidering. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU. De nya bestämmelserna handlar bland annat om följande: 

• Vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän omständigheterna har 
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.  

• Obligatoriskt att överväga flyttningsförbud vid upphörande av vård av 
barn i familjehem. 

• Obligatoriskt att följa upp barnets situation när tvångsvården upphör.  

• Övervägande av vårdnadsöverflytt efter två år i samma familjehem. 

• Drogtest av vårdnadshavare eller förälder inför umgänge vid vård med 
stöd av 2 § LVU.  

• Drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om vård med stöd av 2 § 
LVU ska upphöra.  

Med anledning av de nya bestämmelserna föreslås tillägg i socialnämndens 
delegationsordning enligt följande: 
 
Ärendeslag Delegat Kommentar Lagrum 
Tillägg efter punkt 1.83  Punkter efter ändras  
Överväga om att 
ansöka om flyttnings-
förbud enligt 24 § LVU 
vid prövning om 
upphörande av vård 
enligt LVU, av barn 
under 18 år 

Ifou  13 b § LVU 

Revidering 1.70    
Övervägande om 
ansökan avseende 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 
8 § FB 

Ifou När den unge varit 
placerad i två år i 
samma familjehem, 
därefter årligen. 
Ansökan om 

13 c § LVU 
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överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap 8 § FB görs av 
socialnämnden 

Tillägg efter punkt 1.74  Punkter efter ändras  
Beslut om uppföljning 
av ett barn under 18 år 
vid upphörande av vård 
enligt 21 § LVU 

Ifou  21 b § LVU 

Tillägg efter punkt 1.77  Punkter efter ändras  
Beslut om provtagning 
inför umgänge vid vård 
enligt 2 § LVU 

Ifou  32 § LVU 

Tillägg efter punkt 1.73  Punkter efter ändras   
Beslut om provtagning 
inför upphörande av 
vård enligt 2 § LVU 

Ifou  32 b § LVU 

Tillägg efter punkt 1.29  Punkter efter ändras  
Överväga om att 
ansöka om 
flyttningsförbud enligt 
24 § LVU vid prövning 
om upphörande av vård 
enligt SoL, av barn 
som har fyllt 15 år 

Ifou Gäller placering i ett 
hem som avses i 6 
kap. 6 § SoL 

6 kap 8 a § SoL 

Revidering punkt 1.30    
Övervägande om det 
finns skäl att ansöka 
om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 
8 § FB 

Ifou När den unge varit 
placerad i två år i 
samma familjehem, 
därefter årligen. 
Ansökan om 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap 8 § FB görs av 
socialnämnden 

6 kap 8 b § SoL 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-09-13, 2 sidor 

Underlag 
Meddelandeblad, Nr 5/2022, Socialstyrelsen 
Delegationsordning för socialnämnden, senast reviderad 2022-05-23 § 23 
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Tidigare beslut i ärendet 
SN 220523 § 23 
SN 220207 § 5 
SN 210621 § 52 
SN 210429 § 31 
SN 210208 § 6 
SN 200210 §10 
SN 190318 §20 
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SN/2020:34 

SN § 64 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än 
ett år gamla och inte besvarade 

Socialnämndens beslut 

1. Översända redovisningen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31-32 ska nämnden redovisa 
de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 
 
I dagsläget har nämnden inga motioner och medborgarförslag som inte 
besvarats inom ett år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-09-09, 1 sida 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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SN/2022:48 

SN § 65 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 2 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 

 
Växelvård SoL 220310 

Tackat nej   

 
OF: 
Gynnande beslut Skäl till att 

beslutet inte 
verkställts 

Verkställt  Avslutat 

Kontaktperson SoL 
200221 

Personalrelaterade    

Kontaktperson LSS 
200601 

  220131 
Avslutas utan att 
verkställas  

Ledsagare LSS  
201001 

Personalrelaterade   

Kontaktperson LSS 
201001 

  220331  
Avslutas utan att 
verkställas 

Kontaktperson SoL 
201118 

Specifika önskemål   

Kontaktperson LSS 
210701  

 220630  

Kontaktperson LSS 
220101 

Personalrelaterade   

Kontaktperson SoL 
220117 

Personalrelaterade   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-07-13, 2 sidor 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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SN/2018:162 

SN § 66 
 

Socialnämndens ärendebalanslista 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning och genomgång av socialnämndens ärendebalanslista. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-09-09, 1 sida 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 2022-09-09, 1 sida 
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SN/2022:74, SN/2022:63, SN/2022:35 

SN § 67 
 

Rapporter 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

1.  Slutrapport, syn- och hörselinstruktörer, samt skrivelse från SRF 

Ärendebeskrivning 
Samtliga kommuner i länet, Regionstyrelsen och Funktionshinderrådet i 
Dalarna (Frid) har genom De synskadades Riksförbund (SRF) delgivits 
Region Dalarnas slutrapport gällande utredning av samverkan avseende syn- 
och hörselinstruktörer mellan kommun och regionen samt den skrivelse som 
SRF gjort angående slutrapporten. 

Underlag 
Skrivelse, Synskadades Riksförbund, 2022-06-28, 5 sidor 
PM Slutrapport, Region Dalarna, 2022-05-31, 8 sidor 
Bilaga till slutrapport, SRF och HRF, 2022-05-31, 8 sidor 
 

Dnr: SN/2022:74 

2. KS § 109, Medel till översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen 

Ärendebeskrivning 
För att uppnå målet med en attraktiv arbetsplats och en organisation som 
håller över tid tar socialförvaltningen hjälp av en extern organisationskonsult 
från företagshälsovården (FHV) som ska inhämta kunskap om verksamheten, 
analysera och ge förslag på åtgärder för att nå målbilden. Utifrån det beslutas 
om en handlingsplan om vad som ska genomföras och när. 
 
Socialnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för att finansiera 
den externa konsultens arbete motsvarande en kostnad av 250 000 kronor. 
Kommunstyrelsen har fattat beslut 2022-06-28 att bevilja socialnämnden 
ansökta medel för ändamålet. 

Underlag 
Protokollsutdrag, KS 220628 § 109 

Dnr: SN/2022:63 
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3. KF § 86, Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God 
och Nära Vård i Dalarna 2022-2030 

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.  
 
Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun har antagit Strategin med 
motiveringen: ”Gagnefs kommun bör vara en aktiv och samverkande aktör i 
omställningen till en God och Nära vård i Dalarna. Socialnämnden i Gagnefs 
kommun har funnit skäl för antagande av den länsgemensamma strategin. 
Enligt ordningen gällande styrande dokument i Gagnefs kommun är det 
fullmäktige som antar ett policydokument i form av en strategi.” 

Underlag 
Protokollsutdrag, KF 220613 § 86, 2 sidor 

Dnr: SN/2022:35 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, socialförvaltningen, 2022-09-12, 1 sida 

Protokollsutdrag 
Synskadades Riksförbund, (rapport nr 1.) 
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SN/2022:14 

SN § 68 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Socialnämndens beslut 

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

Ärendebeskrivning 
Protokollen för arbetsutskottet finns under socialnämndens mapp på 
Netpublicator. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-09-12, 1 sida 
Arbetsutskottet, 2022-09-05, §§ 21-24 
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SN/2018:163 

SN § 69 
 

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 220207 § 5, 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 social-
nämnden 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. 

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.  
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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: 
Ifou 2022-06-20 §§ 30-40 
Ifou 2022-06-28 § 41 
Ifou 2022-07-18 §§ 42-44 
Ifou 2022-09-05 §§ 45-51 
 

Redovisning; Delegationsbeslut av myndighetsutövning inom individ- 
och familjeomsorgen 
Vuxen- och barn och familjeenheten, sammanställning, antal per insats och 
månad, 220401-220630, 2 sidor 
Biståndsenheten, delegationslista, 220401-220630, 9 sidor 
 

Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem 
Inga nya delegationsbeslut har inrapporterats sedan föregående rapportering.  
 

Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 
handläggare av bostadsanpassningsärenden:  
Lista: period 2022-06-14—2022-09-12, delegationsbeslut nr 1.5, 2 sidor 
 

Redovisning; Delegationsbeslut anställningar  
Förteckning, socialförvaltningen, tillsv.anställning, 1 juni-1 augusti 2022,  
3 sidor 
Förteckning, socialförvaltningen, visstidsanställning - över 3 månader,  
1 juni-1 augusti 2022, 3 sidor 
 

Redovisning; Beslut med kompletterande beslutanderätt (SN ordf.) 
Protokollsutdrag, Sn Ifou 220718 § 44, 1 sida 
Protokollsutdrag, Sn Ifou 220905 § 51, 1 sida 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-09-16, 2 sidor 
Redovisningar enligt sammanställning i tjänsteutlåtande, 2022-09-16 
 
 

 
 


