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Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:00 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Birgitta Floresjö (C)  
Johan Elfsberg (C)  
Annelie Westman (C)  
Barbro Wallin (M) 
Ulf Haglund (KOSA) 
Robert Österlund (V) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Per Svantes (S) tjänstgörande för Daniel Bergman (S)  
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg 
Maria Linder projektledare nya demensboendet Högsveden § 71 
Erica Arvidsson, ekonom §§ 72-73 
Karin Halvarsson, ekonom §§ 72-73 
 
Justering 
Justerare 
Robert Österlund (V) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-10-18, kl. 08:00 § 71-§ 78 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Margareta Marjeta  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Irené Homman (S)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Robert Österlund (V)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-10-17 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 71-§ 78 2022-10-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-11-09 
 

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

SN § 71 
 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2022-10-17  till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Skriftlig rapport från tillförordnad 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-10-03, 1 sida 
Verksamhetsrapport, Socialförvaltningen 22-10-17, 7 sidor 
Statistik, IFO, januari-september 2022, 3 sidor 
Statistik, Stationen, januari-september 2022, 1 sida  
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SN/2021:112 

SN § 72 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 
Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 Socialnämnden. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 Socialnämnden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens prognos per den sista augusti pekar mot ett underskott på 
9,6 mnkr vilket är en försämring mot föregående prognos med 885 tkr. 
Prognosförsämringen finns inom IFOs verksamheter. 
 
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. 
 
Flera olika analyser och förslag på åtgärder har tagits fram inom socialförvaltningens 
verksamheter med syfte att få en budget i balans. Som grund för arbetet har 
verksamheterna analyserat materialet från Kostnad per brukare, KPB. Inom Hälso- 
och sjukvården har det som framkommit i organisationskonsultens genomlysning 
också använts som grund för budget i balans. 

Åtgärderna presenteras i bilaga Socialförvaltningens arbete för en budget i 
balans 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning 2022-10-06, 1 sida 
Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 Socialnämnden, 10 sidor 
Socialförvaltningens arbete för en budget i balans 2022, 2022-10-17, 7 sidor 

Tidigare beslut i ärendet 
SN 220620 § 52 
SN 220523 § 46  
SN 220511 § 34 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2022:64 

SN § 73 
 

Kostnad per brukare (KPB) 

Socialnämndens beslut 

1.    Lägga analys och förslag på åtgärder utifrån Kostnad Per Brukare 
(KPB) till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kostnad Per Brukare (KPB) är enkelt uttryckt en metod där man kopplar ihop olika 
insatser med kostnader och de individer som har fått del av insatsen. Analysen fångar 
upp verksamhetens insatser och ger svar på frågan vem får vad och till vilken 
kostnad.   
 
KPB bygger på avidentifierade individdata, vilket gör det möjligt att följa upp 
kostnadsutvecklingen och jämföra olika verksamheter. Uppföljning kan göras ur 
olika perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.   
Under våren 2022 samlades statistik för åren 2020 och 2021 in och resultatet 
sammanställdes av konsulter från Ensolution.  
 
Ansvariga chefer och socialnämnden har fått resultatet presenterat gällande kostnader 
på individ- och insatsnivå inom äldreomsorgen, IFO- och LSS-verksamheten i 
Gagnefs kommun. Utifrån resultatet har socialförvaltningen identifierat ett antal 
förbättringsaktiviteter som sammanfattats i ett dokument.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-10-03, 1 sida 
Kostnad per brukare – Analys och förslagna åtgärder, hösten 2022, 
socialförvaltningen, 5 sidor 

Tidigare beslut i ärendet 
SN 220620 § 54 
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SN/2022:8 

SN § 74 
 

Tillsyn av socialnämndens systematiska förbättringsarbete 
inom hälso- och sjukvården på särskilt boende och 
hemsjukvården i Gagnefs kommun 

Socialnämndens beslut 

1. Ställa sig bakom inlämnat yttrande i IVO:s tillsynsärende  
(Dnr 3.5.1-02676/2022-10).  

2. Lägga informationen i ärendet till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 mottog IVO fem klagomål där bland annat brister inom hälso- 
och sjukvården på särskilt boende och hemsjukvården i Gagnef påtalades. 
IVO överlämnade klagomålen till socialnämnden att utreda.  
 

Under januari 2022 öppnade IVO aktuellt tillsynsärende och begärde att 
nämnden skulle inkomma med de utredningar som gjorts kring klagomålen. 
IVO har sedan granskat dessa utredningar. Som ett vidare led i tillsynen var 
IVO på en inspektion i Gagnef under våren 2022. Under inspektionen 
intervjuades MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), socialchef samt 
verksamhetschef för Stöd och omsorg. Efter inspektionen begärde IVO 
ytterligare kompletterande uppgifter. I ett beslut daterat 2022-08-31 
meddelade IVO till nämnden att inkomma med ytterligare svar där nämnden 
ombeds redovisa sin inställning till de brister IVO framfört. IVO vill även 
att nämnden redovisar åtgärder.  
 

De brister IVO framför gäller nämndens systematiska förbättringsarbete. 
Vid ett klagomål ska nämnden utreda händelser i verksamheten som har 
medfört eller kunnat medföra vårdskada. Syftet med utredningen är att så 
långs som möjligt klarlägga händelseförloppet och ge underlag för beslut 
om åtgärder som ska hindra att liknande händelse inträffar igen. 
Utredningen ska dokumenteras och det ska tydligt framgå varför man 
vidtagit eventuella åtgärder och hur man ska följa upp. Det IVO påpekat att 
nämnden brister i är själva dokumentationen kring händelseförloppet, analys 
och bedömning. Nämnden har efter IVO:s beslut vidtagit åtgärder som 
redovisas i svaret till IVO.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-10-04, 2 sidor 
Beslut, Inspektionen för vård och omsorg, 2022-08-31, 4 sidor 
Yttrande, socialförvaltningen, 22-09-22, 2 sidor 
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SN/2018:162 

SN § 75 
 

Socialnämndens ärendebalanslista 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning och genomgång av socialnämndens ärendebalanslista. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-10-10, 1 sida 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 2022-10-10, 1 sida 
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SN/2022:76 

SN § 76 
 

Rapporter 
1. Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) i Dalarna 
2023-2026 - nytt avtal 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporten som information till protokollet.  

1. Avtal mellan Region Dalarna och Gagnefs kommun angående 
samverkan och utveckling av en kunskapsbaserad praktik inom 
socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård 

Ärendebeskrivning 
Länets regionala samverkans- och stödstruktur (RSS Dalarna) har funnits 
sedan 2010 och från och med 2018 finansieras verksamheten med stöd av 
ett avtal mellan kommunerna och regionen. Enligt avtalet har parterna 
kommit överens om en långsiktig gemensam ekonomisk finansiering och 
avser tre utvecklingsledartjänster inom verksamheten. Nuvarande avtal 
löper ut 2022 och i det kommande avtalet för perioden 2023-2026, föreslås 
en mindre utökning innebärande att omfatta en gemensam finansiering 
avseende fyra utvecklingsledartjänster.  
 
Vid möte den 1 juni 2022 godkände Länsnätverket för förvaltningschefer 
(Länschefsnätverket) avtalet för den regionala samverkans- och 
stödstrukturen (RSS) för 2023-2026 samt beslutade att ärendet skulle tas 
vidare för Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendation.  
Avtalet undertecknas av behörig förvaltningschef för respektive huvudman. 

Underlag 
Avtal Region Dalarna och Gagnefs kommun, 2022-06-29, 4 sidor 
Minnesanteckningar (sidan 3 p. 6), Välfärdsrådet, 2022-06-16, 6 sidor 
Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet, 2022-06-09, 3 sidor 
Tjänsteskrivelse, avdelningen för hälsa och välfärd, Region Dalarna,  
2022-06-08, 10 sidor 
 

Dnr: SN/2022:76/00 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, socialförvaltningen, 2022-10-10, 1 sida 
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SN/2022:14 

SN § 77 
 

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, 2022-10-04, 1 sida 
Arbetsutskottet, 2022-09-29, §§ 25-26 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-10-17 10 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

 

SN/2018:163 

SN § 78 
 

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 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 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. 

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.  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-10-17 11 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

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 2022-09-29 § 52 
Ifou 2022-09-29 § 53-55 
 

Redovisning; Delegationsbeslut av myndighetsutövning inom individ- 
och familjeomsorgen 
Vuxen- och barn och familjeenheten, sammanställning, antal per insats och 
månad, 220601-220930, 2 sidor 
Biståndsenheten, delegationslista, 220601-220930, 14 sidor 
 

Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem 
Lista: 5-2022-5; Fullmakt att föra socialnämndens talan i förvaltningsrätten, 
Mål nr 1612-22, 220915 
 

Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 
handläggare av bostadsanpassningsärenden:  
Lista: period 2022-09-13—2022-10-09, delegationsbeslut nr 1.5, 2 sidor 
 

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

Redovisning; Beslut med kompletterande beslutanderätt (SN ordf.) 
Inga nya ordförandebeslut har fattats sedan föregående rapportering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-10-10, 2 sidor 
Redovisningar enligt sammanställning i tjänsteutlåtande, 2022-09-16 
 
 

 


