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§ 86 Särskilt förordnad vårdnadshavare för flicka 

född 1999 

    

  
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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§ 87 Rapportering av ej verkställda beslut LSS första 

kvartalet 2016 

 SOC0014/16-787 
Beslut   
           

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäla att 20 ej verkställda beslut enligt 28 § f-g LSS har 
rapporterats till inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Sammanfattning 
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS, gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

För första kvartalet 2016 har 20 ärenden rapporterats som ej verkställda och de avser: 
 
1 beslut om ledsagarservice 
8 beslut om kontaktperson 
2 beslut om avlösarservice 
2 beslut om korttidsvistelse 
1 beslut om boende för barn och ungdom 
4 beslut om bostad för vuxna 
2 beslut om daglig verksamhet 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-25 med bilaga 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 88 Rapportering av ej verkställda beslut SoL första 

kvartalet 2016 

 SOC0015/16-787  
Beslut   
           

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäla att sex ej verkställda beslut enligt 4 kap § 1 
Socialtjänstlagen (SoL) har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) då de är äldre än tre månader. Två av besluten har verkställts under första 
kvartalet. 

 
Sammanfattning 
Varje kvartal ska, enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som 
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt de avbrott som inte har verk-
ställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten bröts rapporteras till IVO, 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
För första kvartalet 2016 har sex ärenden rapporterats som ej verkställda och de avser: 
 
1 beslut om permanent boende, omsorg om personer med funktionsnedsättning 
1 beslut om kontaktfamilj, vuxensektionen 
3 beslut om kontaktperson, barn- och familjesektionen 
1 beslut om öppenvårdsverksamhet, barn- och familjesektionen 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-18 
 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 89 Anmälan av ordförandebeslut LVU, LVM samt 

"brådskande ärenden"  
 SOC0011/16-709  
Beslut   
           

Nämnden godkänner redovisningen av fattade beslut enligt LVM, LVU samt ”bråds-
kande ärenden” förtecknade i tjänsteskrivelse den 16 maj 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Enligt Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) och Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) har ordförande eller ledamot som nämnden utser så kallad 
kompletterande beslutanderätt under vissa förutsättningar. Socialnämndens beslut kan inte 
avvaktas, det vill säga det föreligger an akut situation som måste lösas omedelbart. Beslu-
tet ska sedan anmälas vid nästa sammanträde i socialnämnden.  

En förteckning är gjord över de beslut som fattats sedan föregående sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 
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§ 90 Anmälan av delegationsbeslut 
 SOC0016/16-002  
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 14 maj 2016 
godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegations-
ordning. Beslut som fattas på delegation ska redovisas för nämnden  
 
En sammanställning över aktuella delegationsbeslut är upprättad.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-14 
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§ 91 Skriftliga delgivningar 

 SOC0006/16-700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i tjänsteskrivelse 
den 16 maj 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Redovisning av skriftlig information och delgivningar sker vid varje nämndsammanträde. 
En förteckning över aktuella handlingar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 
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§ 92 Rapport från förtroendevalda över verksamhets-

besök 

 SOC0022/16-700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verksam-
hetsbesök som förtecknats i protokoll den 25 maj 2016, § 92.  

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 

• Ledamot Svante Olsson (V) har besökt LSS gruppboende Jungfruvägen 63 B 
 

• Ersättare Agneta Ängsås (C) har besökt LSS dagliga verksamheten Lotsen 
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§ 93 Ordförandens deltagande i konferens 

 SOC0012/16-700  
Beslut 

Socialnämndens ordförande medges deltagande i Socialchefsdagarna i Karlstad den 5-7 
oktober 2016. 

 
Sammanfattning 
Föreningen Sveriges Socialchefer (FSF) har inbjudit till Socialchefsdagarna 2016 i Karl-
stad den 5-7 oktober 2016. Ordförande Christina Knutsson (S) önskar delta vid detta till-
fälle. 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 13 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 94 Bidrag ur stiftelse, HSO Falun 

 SOC0083/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från HSO Falun om ekonomiskt bidrag till projektpaket, dator och fiberupp-
koppling avslås. 
 
Motivering 
Ansökan avslås med hänvisning till att projektpaket, dator och fiberuppkopplingen är 
en driftsfråga i ordinarie verksamhet vilket inte är syftet med de medel som finns i 
stiftelserna. 

 
Sammanfattning 
Föreningarna i HSO Falun har sökt bidrag om 40 000 kronor till projektpaket, dator och 
fiberuppkoppling för att föreningarna ska kunna ordna med föreläsningar och visa bildspel 
och bilder för sina medlemmar.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-26 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 14 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 95 Bidrag ur stiftelse, Fritidshem Solen-Slätta 

särskola 

 SOC0045/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från Fritidshem Solen, Slätta särskola, om ekonomiskt bidrag till utflykter och 
trivselaktiviteter beviljas med 11 500 kronor ur Stiftelsen Social Samfond S 2. 

 
 
Sammanfattning 
Slätta särskolas fritidshem Solen har ansökt om 11 500 kronor till utflykter och trivselakti-
viteter. Fritidshemmet har 13 barn inskrivna. Planerade aktiviteter är utflykt till Liljans 
herrgård samt till Sportys Lekland.   

Utdelning ur Stiftelsen Social Samfond S 2 är lämplig då den får användas till behövande 
barn och ungdomar, stöd till barn med funktionsnedsättningar eller liknande.    
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-22 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 96 Bidrag ur stiftelse, Korttidstillsynen Haraldsbo 

och Stjärnans fritidsverksamhet 
 SOC0071/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från Haraldsbo- och Stjärnans fritidsverksamhet om ekonomiskt bidrag till lä-
ger beviljas med 18 000 kronor ur Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond. 

 
Sammanfattning 
Haraldsbo- och Stjärnans fritidsverksamhet har ansökt om 28 068 kronor för att genomföra 
övernattningsläger för ungdomar inom LSS korttidstillsyn. Av den sökta summan är 
16 000 kronor direkta personalkostnader. Aktiviteten är bra för ungdomar i och med att 
den innebär social träning genom att de sover borta samt att det är en lärorik och rolig 
upplevelse. Ungdomar med funktionshinder har begränsade möjligheter att få åka på läger 
tillsammans med andra ungdomar i samma ålder.  

Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond är lämplig då den får användas till enskilda funktionsned-
satta eller till kollektiv. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-12 med bilaga 
 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 97 Bidrag ur stiftelse, serviceboende Stenbocks 

väg 

 SOC0069/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från Serviceboende Stenbocks väg om ekonomiskt bidrag till verksamhet för 
aktiviteter beviljas med 16 000 kronor ur Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond. 

 
Sammanfattning 
Serviceboende Stenbocks väg har ansökt om 40 000 kronor till olika aktiviteter. Service-
boendet är ett nyöppnat boende och har åtta lägenheter för personer mellan 20-25 år med 
dubbel diagnos.  

Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond är lämplig då den får användas till enskilda funktionsned-
satta eller till kollektiv. 2 000 kronor per boende till aktiviteter beviljas.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-23 med bilaga  
 

 
  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Enhetschef Serviceboende Stenbocks väg 
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§ 98 Bidrag ur stiftelse, gruppbostad Herrhagsvägen 3 

 SOC0082/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från gruppbostad Herrhagsvägen 3 om ekonomiskt bidrag till aktiviteter be-
viljas med 8 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanberg och A Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 
Gruppbostaden Herrhagsvägen 3 har ansökt om bidrag till en resa till Furuvik i sommar. 
Det är svårt att genomföra aktiviteter i och med att de flesta som bor i gruppbostaden har 
begränsade ekonomiska möjligheter. 

Stiftelsen J Sunnanberg och A Svinséns donation är lämplig då den får användas till de 
mest nödlidande och ekonomiskt svaga personerna i Falu stad eller till kollektiv.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-26 med bilaga  
 

 
  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Enhetschef gruppbostaden Herrhagsvägen 3 
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§ 99 Bidrag ur stiftelse, Föreningen RIA Hela Männi-

skan i Falun 

 SOC0090/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från föreningen RIA, Hela Människan i Falun, om bidrag till verksamheten 
beviljas med 250 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanberg och A Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 
Föreningen RIA har ansökt om bidrag till verksamheten under år 2016 med 310 000 kro-
nor. RIA möter ett stort antal människor dagligen. Gästerna erbjuds bland annat mat och 
fika samt tillgång till dusch och vila. RIA fyller en viktig funktion i samhället. Verksam-
heten kan hjälpa till att minska den sociala utsattheten och höja livskvaliteten hos besö-
karna. Föreningen beviljas en del av det sökta beloppet då det är många som sökt utdelning 
ur nämndens förvaltade stiftelser och det ska räcka till många viktiga organisationer med 
socialt engagemang och till enskilda.  

Stiftelsen J Sunnanberg och A Svinséns donation är lämplig då den bland annat får delas ut 
till kollektiva åtgärder för nödlidande och ekonomiskt svaga personer.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-13 med bilaga 
 

 
  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Föreningen RIA Hela Människan i Falun 
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§ 100 Bidrag ur stiftelse, Brottsofferjouren Mellersta 

Dalarna 

 SOC0076/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från Brottsofferjouren Mellersta Dalarna om ekonomiskt bidrag till sin verk-
samhet beviljas med 100 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond. 

 
Sammanfattning 
Brottsofferjouren Mellersta Dalarna har sökt om bidrag till verksamheten 2016 med 
100 000 kronor. Jouren bedriver brottsofferstödjande verksamhet samt vittnesstödsverk-
samhet vid Falu tingsrätt. Socialnämnden har ett samverkansavtal med Brottsofferjouren 
som bedriver och verkar i det brottsförebyggande arbetet i samverkan med kommun, polis, 
socialtjänst, andra myndigheter och organisation. Jouren bedriver en viktig funktion för 
både enskilda och generellt. 
  
Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond är lämplig då den får delas ut till behövande eller kol-
lektiva ändamål i Falu kommun. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-12 med bilaga 
 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Brottsofferjouren Mellersta Dalarna 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 101 Bidrag ur stiftelse, Verdandi Falun 

 SOC0216/15-046  
Beslut   
           

Ansökan från Verdandi Falun om ekonomiskt bidrag till verksamheten beviljas med 
50 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för pauvres honteux. 

 
Jäv 
Ersättarna Ingvar Sahlander (S) och Kent Blomqvist (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Verdandi Falun har ansökt om ekonomiskt bidrag med 134 000 kronor till verksamheten i 
Nedre Norslund. Rättvisekontoret har fått ta ett större ansvar då det finns ett ökande behov 
av sådana frågor i samhället. Samarbete med Kriminalvården, gemensamhetsträffar under 
lov och julhelg, städ- och flytthjälp, kursverksamhet med mera är under utveckling ytterli-
gare under år 2016. Bidrag med 50 000 kronor beviljas då det är den summa som anges i 
avtalet mellan Falu kommun och Verdandi.   

Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för pauvres honteux är lämplig.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18 med bilaga 
 

 
 
  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Verdandi Dalarna, Vasagatan 29 B, 784 32 Borlänge 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 102 Ekonomisk rapport till och med april 2016 

 SOC0003/16-042  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 30 april 2016. 
 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 30 april 2016 
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
Sammanfattning helårsprognos socialnämnden: 
 

• Prognosen för socialnämnden till och med april uppgår till ett underskott på -21,5 
mkr. 

• Socialnämnd, förvaltningsledning och administration förväntas ha ett resultat i linje 
med budget. 

• Vuxensektionen prognostiserar ett underskott mot budget på -4,5 mkr. Underskottet 
består av HVB-placeringar med -5,0 mkr, köpta insatser missbruk med -2,0 mkr 
samt köpta insatser inom psykiatrin och arbetsmarknadsinsatser med -2,5 mkr. 
Detta motverkas av ett prognostiserat överskott inom försörjningsstöd med 4,0 mkr. 

• Barn- och familjesektionen lämnar en prognos på -15,0 mkr vilken består av HVB-
placeringar med -14,0 mkr och familjehem med 1,0 mkr. 

• LSS-sektionen lämnar en prognos på -2,0 mkr bestående av fler assistansärenden 
med -1,5 mkr och dubbla lokalkostnader med 0,5 mkr. 

• Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 8,1 % för hela förvaltningen. En del av 
orsaken antas vara influensaperioden, omorganisation av daglig verksamhet inom 
LSS samt sjukfrånvaro av enhetschefer och LSS-handläggare. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport 2016-05-16 
 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 103 Muntlig information budget 2017 

 SOC0002/16-041  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om budget 2017 som förtecknats 
i protokoll den 25 maj 2016, § 103. 

 
 
Sammanfattning 
Vid dagen sammanträde informeras nämnden muntligt av ordförande Christina Knutsson 
(S) om att presidiet tillsammans med tjänstemän fått information om majoritetens förslag 
till budget 2017.   
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 104 Redovisning av ofördelade ärenden inom 

Barn- och familjesektionen 

 SOC0059/16-751  
Beslut   
           

Redovisningen av ofördelade ärenden inom barn- och familjesektionen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Det har under en längre tid varit en ansträngd situation inom barn- och familjesektionen 
med ett högt inflöde av ärenden samtidigt som personalsituationen varit ansträngd. Det har 
inneburit att ärenden inte kunnat fördelas till handläggare direkt. En utredning ska vara 
slutförd inom fyra månader från det att beslut om att inleda utredning fattades. En insats 
ska verkställas inom tre månader från det att insatsen beviljades. Ärenden som hamnar i 
den så kallade ärendehögen kan hamna där utifrån att det har kommit in en ansökan om 
insats eller att det utifrån inkommen orosanmälan fattats beslut om att inleda utredning. 
Ärenden kan även hamna där om en socialsekreterare har slutat och de ärenden som social-
sekreteraren har ansvarat för inte har kunnat fördelas. 

Det är viktigt att nämnden löpande får information om läget kring ärendehögen och får ta 
del av de prioriteringar som görs, bland annat då ansvaret för ärendehögen medför en mer 
ansträngd arbetsmiljö.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 med bilaga 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 105 Redovisning av ofördelade ärenden inom LSS 

sektionen 

 SOC0077/16-749  
Beslut   
           

Redovisningen av ofördelade ärenden inom LSS-sektionen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Det har under en längre tid varit en ansträngd situation inom LSS-sektionens myndighets-
utövning med ett högt inflöde av ansökningar samtidigt som personalsituationen varit an-
strängd med sjukskrivningar och en hög personalomsättning på enheten. Arbetsmarknads-
läget gör att det är svårt att tillsätta vakanta tjänster inom myndighetsutövningen för LSS 
området. Det har inneburit att ansökningar inte kunnat fördelas till handläggare direkt, 
handläggningstiden har dragit ut på tiden mer än vad som är föreskrivet i lagen.  

Det är viktigt att nämnden löpande får information om läget kring ”ärendehögen” och får ta 
del av de prioriteringar som görs, bland annat då ansvaret för ”ärendehögen” medför en 
mer ansträngd arbetsmiljö.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16 med bilaga 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 106 Redovisning av verksamheten LSS myndighets-

utövning 

 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av LSS myndighetsutövning godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

LSS enheten myndighetsutövning ansvarar för hantering av ansökningar gällande lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med verksamheten är att med ett 
värdigt bemötande, god rättssäkerhet och god kvalité i handläggningen utreda människors 
rätt till insatser i enlighet med LSS. Nuvarande personaldimensioneringen bedöms utgöra 
en miniminivå för att säkerställa en rättssäker handläggning inom lagstadgad tid av ansök-
ningar och omprövningar/uppföljningar av beslut inom LSS myndighetsutövning. Inflödet 
ökar och det finns anledning att bevaka personaldimensioneringen.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef LSS myndighetsutövning 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 107 Redovisning av verksamheten vid Vitriolstigens 

gruppbostad 

 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Vitriolstigens gruppbostad godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Målgruppen är brukare som fått beslut enligt LSS § 9 bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Syftet med verksamheten är att ge 
omvårdnad och individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Den ska täcka den 
enskildes hela stödbehov, omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Den 
enskilde ska få goda levnadsvillkor. Nuvarande personaldimensioneringen bedöms utgöra 
en miniminivå för en säker och trygg miljö för personal och boende.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Vitriolstigens gruppbostad 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 108 Redovisning av verksamheten vid Gamla 

Grycksbovägens gruppbostad 

 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Gamla Grycksbovägens gruppbostad godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Målgruppen är brukare som fått beslut enligt LSS § 9 bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Syftet med verksamheten är att ge 
omvårdnad och individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Den ska täcka den 
enskildes hela stödbehov, omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Den 
enskilde ska få goda levnadsvillkor. Nuvarande personaldimensioneringen bedöms utgöra 
en miniminivå för en säker och trygg miljö för personal och boende.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Gamla Grycksbovägens gruppbostad 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 109 Redovisning av verksamheten vid Bryggarens 

gruppbostad 

 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Bryggarens gruppbostad godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Målgruppen är brukare som fått beslut enligt LSS § 9 bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Syftet med verksamheten är att ge 
omvårdnad och individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Den ska täcka den 
enskildes hela stödbehov, omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Den 
enskilde ska få goda levnadsvillkor. Nuvarande personaldimensioneringen bedöms utgöra 
en miniminivå för en säker och trygg miljö för personal och boende.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Bryggarens gruppbostad 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 110 Redovisning av verksamheten vid Liljekonvalj-

vägens gruppbostad 

 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Liljekonvaljvägens gruppbostad godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Målgruppen är brukare som fått beslut enligt LSS § 9 bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Syftet med verksamheten är att ge 
omvårdnad och individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Den ska täcka den 
enskildes hela stödbehov, omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Den 
enskilde ska få goda levnadsvillkor. Nuvarande personaldimensioneringen bedöms utgöra 
en miniminivå för en säker och trygg miljö för personal och boende.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Liljekonvaljvägens gruppbostad 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 30 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 111 Redovisning av verksamheten vid Silverstigens 

gruppbostad 

 SOC0185/15-001 
Beslut   
           

Redovisningen av Silverstigens gruppbostad godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Målgruppen är brukare som fått beslut enligt LSS § 9 bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Syftet med verksamheten är att ge 
omvårdnad och individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Den ska täcka den 
enskildes hela stödbehov, omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Den 
enskilde ska få goda levnadsvillkor. Nuvarande personaldimensioneringen bedöms utgöra 
en miniminivå för en säker och trygg miljö för personal och boende.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Silverstigens gruppbostad 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 112 Redovisning av verksamheten vid Björkens 

servicebostad 

 SOC0185/15-001 
Beslut   
           

Redovisningen av Björkens servicebostad godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Målgruppen är brukare som fått beslut enligt LSS § 9 bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Syftet med verksamheten är att ge 
omvårdnad och individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Den ska täcka den 
enskildes hela stödbehov, omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Den 
enskilde ska få goda levnadsvillkor. Nuvarande personaldimensioneringen bedöms utgöra 
en miniminivå för en säker och trygg miljö för personal och boende.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Björkens servicebostad 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 32 (32) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-05-25 
 
 
§ 113 Muntlig information och övriga frågor  
 SOC0007/16-001 
   
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
25 maj 2016, § 85. 
 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information från förvaltningen: 

• Socialchef Ylva Renström redovisar genom ett bildspel en sammanställning av 
socialförvaltningens SWOT analys. Det innebär att man tittar på verksamheten uti-
från styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Samtliga enheter har genom gruppar-
bete gjort denna analys. 
  

Information/övrig fråga från politiken 
 
• Ordföranden informerar om att de brukare som deltagit vid daglig 

verksamhet i 25 år nu kommer att uppmärksammas med blomma och 
tårta vid ett speciellt tillfälle. Ordföranden kommer att närvara.   
 

• Från och med måndag 30 maj kommer ett nytt IT-baserat system för 
underskrift av ordförandebeslut att införas. Till att börja är det beslut som 
fattas efter kontorstid och då i samarbete med Socialjouren i Borlänge. 
Signering kommer att ske genom bank-id. Kostnaden är 17 000 kro-
nor/år. En direktupphandling är gjord.  

 
• Ordföranden informerar om pågående arbete runt samarbetsavtalet med 

Kvinnojouren.  
På grund av jäv deltar inte ersättare Rita Magnusson under denna 
information.  
 

• Ledamot Svante Olsson (V) informerar från föreläsning han deltagit i. 
Den handlade om risker för de afghanska ensamkommande flykting-
ungdomarna som polisen i Östergötland uppmärksammat. Det var Bor-
länge kommun som anordnat föreläsningen och som i första hand riktade 
sig till gode män för ensamkommande barn.    

 
• Socialnämndens studiedagar kommer att genomföras den 12-13 septem-

ber. Plats och program för dagarna kommer att presenteras senare.  

Beslutsunderlag 
Bildspel – Sammanställning av socialförvaltningens SWOT-analys 
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