
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-11-17 1 (14) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-16:05 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Irené Homman (S), ordförande 
Annelie Westman (C) 
Daniel Bergman (S) 
Barbro Wallin (M) 
Ulf Haglund (KOSA) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Heléne Norman (C) tjänstgörande för Birgitta Floresjö (C) 
Lars Svensson (M) tjänstgörande för Johan Elfsberg (C)  
Catharina Karlhager (KD) tjänstgörande för Jonas Wittink (MP) 
Christer Iversen (L) tjänstgörande för Robert Österlund (V) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Bengt Rosén (M) 
 
 

Tjänstemän 
Anna Eklund, verksamhetschef vård och omsorg 
Anna Yttervall, verksamhetschef stöd och omsorg 
Sinikka Brynedal, utvecklingsledare § 79 
Maria Eriksson, verksamhetsutvecklare/systemansvarig § 79 
Maria Linder, projektledare nytt särskilt boende § 79 
Tanja Bertilsson, vik. enhetschef biståndsenheten § 79 
 

 
 
 
Justering 
Justerare 
Ulf Haglund (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-11-22, kl. 12:00 § 79-§ 85 
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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 2022-11-17 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 79-§ 85 2022-11-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-12-14 
 

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

SN § 79 
 

Socialförvaltningens verksamhetsrapport 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga Socialförvaltningens verksamhetsrapport 2022-11-17 till 
handlingarna. 

2. Socialnämnden föreslår att det nya vård- och omsorgsboendet i 
Mockfjärd ska kallas Högsvegården. 

 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 
Vikarierande enhetschef biståndsenheten och verksamhetschef för stöd och 
omsorg informerar om lagändringar i lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) kring personlig assistans.  
 
Socialförvaltningens utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare/system-
ansvarig informerar om systemet för rapportering av avvikelser inom 
socialförvaltningen. 
 
Socialförvaltningens projektledare för Högsvedens vård- och 
omsorgsboende informerar fortlöpande på socialnämndens sammanträden 
om den pågående byggprocessen. Vad gäller den framtida verksamheten i 
huset så pågår fortsatt rekrytering av personal, undersköterskor och även 
vårdbiträden.  
 
Projektledare informerar att det nu är aktuellt att bestämma utformning av 
skylt vid byggnadens huvudentré. Ersättare Bengt Rosén (M) framför sin 
mening att Högsvegården skulle vara ett lämpligt namn på boendet, med 
motiveringen att andra boenden i kommunen också haft ”-gården” som en 
del av namnet samt med koppling till gatuadressen.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Irené Homman (S) förslag; Socialnämnden föreslår att det nya 
vård- och omsorgsboendet i Mockfjärd ska kallas Högsvegården.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 
socialnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-11-08, 1 sida 
Verksamhetsrapport, socialförvaltningen, 2022-11-17, 7 sidor 
Statistik, IFO januari-oktober 2022, 3 sidor 
Statistik, Stationen, januari-oktober 2022, 1 sida 
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SN/2021:112 

SN § 80 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-10-31 Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 
Budgetuppföljningsprognos 2022-10-31 Socialnämnden. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2022-10-31 Socialnämnden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens prognos per den sista oktober pekar mot ett underskott på 
8,8 mnkr vilket är en förbättring mot föregående prognos med 805 tkr. De 
största förändringarna finns hos IFO och LSS. 

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. 

Utifrån analyserna har 13 aktiviteter påbörjats inom verksamheterna, där ett stort 
fokus ligger på hälso- och sjukvård, särskilt boende samt hemtjänst. Åtgärderna 
beräknas ge en helårseffekt på 6,1 mnkr. Vissa av aktiviteterna beräknas ge en effekt 
redan under 2022 men majoriteten av åtgärderna ger effekt 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-11-16, 2 sidor 
Budgetuppföljningsprognos 2022-10-31 Socialnämnden, 3 sidor 

Tidigare beslut i ärendet 
SN 221017 § 72 
SN 220620 § 52 
SN 220523 § 46 
SN 220511 § 34 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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SN/2022:48 

SN § 81 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, rapport 3 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    

Ledsagare LSS  
201001 

Personalrelaterade   

Kontaktperson SoL 
201118 

Specifika önskemål   

Kontaktperson LSS 
220101 

Personalrelaterade   

Kontaktperson SoL 
220117 

Personalrelaterade   

Kontaktperson SoL  
220301 

Personalrelaterade   

Ledsagning SoL  
220501 

Personalrelaterade   

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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SN/2018:162 

SN § 82 
 

Socialnämndens ärendebalanslista 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning och genomgång av socialnämndens ärendebalanslista. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2022-11-11, 1 sida 
Ärendebalanslista för socialnämnden, 2022-11-11, 1 sida 
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SN/2018:125 

SN § 83 
 

Rapporter 

Socialnämndens beslut 

1. Lägga rapporten som information till protokollet. 

 

1.   Meddelande från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) – 
Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet 

Ärendebeskrivning 
SKL:s styrelse beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att 
gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning (18/00295). Enligt beslutet gäller 
finansieringen för fyra år (2020-2023). 288 av 290 kommuner medverkar i 
arbetet utifrån rekommendationen. Socialnämnden fattade beslut att anta 
rekommendationen, SN 2019-04-15 § 33, och medverkar i finansieringen.  
 

SKR:s styrelse har vid sammanträde den 10 juni 2022, beslutat att förlänga 
rekommendationen till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan 
fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt och för att konsekven-
serna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för detta.  
 

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 
2024 blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, 
det vill säga 1,95 kr per invånare i kommunen, per år. Kostnaden för 
respektive kommun påverkas inte av antalet deltagande kommuner.  
 
För att minska den administrativa bördan för respektive kommun kommer 
SKR inte att begära in beslut om medverkan under 2024 från alla 
medverkande kommuner.  

Underlag 
Information från SKR, 2022-08-30, 1 sida 
Meddelande från styrelsen nr 12/2022, SKR, 2022-06-10, 15 sidor 
Presentation, Kunskapsstyrning Socialtjänst 2021, SKR, 19 sidor 

Dnr: SN/2018:125/70 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, socialförvaltningen, 2022-11-11, 1 sida 
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SN/2022:14 

SN § 84 
 

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, 2022-11-11, 1 sida 
Arbetsutskottet, 2022-10-31, § 25 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-11-17 12 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

 

SN/2018:163 

SN § 85 
 

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 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. 
 
Delegationsbeslut av anställningar som återrapporteras till nämnd är 
samtliga tillsvidareanställningar samt tidsbegränsade anställningar 3 
månader eller längre, inom nämndens anställningsområde. 
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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 2022-10-31 §§ 61-68 
 

Redovisning; Delegationsbeslut av myndighetsutövning inom individ- 
och familjeomsorgen 
Redovisning av fjärde kvartalet 2022 lämnas på socialnämndens 
sammanträde i februari 2023. 
 

Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem 
Lista: 6-2022-5; Fullmakt att föra socialnämndens talan i förvaltningsrätten, 
Mål nr 2361-22, 2022-10-14, 1 sida 
 

Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 
handläggare av bostadsanpassningsärenden:  
Lista: period 2022-10-10—2022-11-13, delegationsbeslut nr 1.5, 2 sidor 
 

Redovisning; Delegationsbeslut anställningar  
Förteckning, socialförvaltningen, tillsv.anställning, 1 oktober-31 oktober 
2022, 1 sida 
Förteckning, socialförvaltningen, visstidsanställning, 1 oktober-31 oktober 
2022, 1 sida 
 

Redovisning; Beslut med kompletterande beslutanderätt (SN ordf.) 
Protokollsutdrag, Sn Ifou 221031 § 68, 1 sida 

Redovisning; Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgsutskottet 
(Ifou)  
Innehållsförteckning Protokoll 2022: 
Ifou 2022-10-31 §§ 61-68 
 

Redovisning; Delegationsbeslut av myndighetsutövning inom individ- 
och familjeomsorgen 
Redovisning av fjärde kvartalet 2022 lämnas på socialnämndens 
sammanträde i februari 2023. 
 

Redovisning av övriga delegationsbeslut i rapporteringssystem 
Lista: 6-2022-5; Fullmakt att föra socialnämndens talan i förvaltningsrätten, 
Mål nr 2361-22, 2022-10-14, 1 sida 
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Redovisning av delegationsbeslut i rapporteringssystem för 
handläggare av bostadsanpassningsärenden:  
Lista: period 2022-10-10—2022-11-13, delegationsbeslut nr 1.5, 2 sidor 
 

Redovisning; Delegationsbeslut anställningar  
Förteckning, socialförvaltningen, tillsv.anställning, 1 oktober-31 oktober 
2022, 1 sida 
Förteckning, socialförvaltningen, visstidsanställning, 1 oktober-31 oktober 
2022, 1 sida 
 

Redovisning; Beslut med kompletterande beslutanderätt (SN ordf.) 
Protokollsutdrag, Sn Ifou 221031 § 68, 1 sida 

 


