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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 35 Anmälan av ordförandebeslut LVU, LVM samt 
"brådskande ärenden" 

 SOC0011/16-709  
Beslut   
           

Nämnden godkänner redovisningen av fattade beslut enligt LVU och LVM  förteck-
nade i tjänsteskrivelse den 10 mars 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 2016-03-10 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 36 Anmälan av delegationsbeslut 

 SOC0016/16-002  
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 10 mars 
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 2016-03-10  
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 37 Skriftliga delgivningar  

 SOC0006/16-700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i tjänsteskrivelse 
den 10 mars 2016. 

 
 
Sammanfattning 

Redovisning av skriftlig information och delgivningar sker vid varje nämndsammanträde. 
En förteckning över aktuella handlingar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-10. 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 38 Ekonomisk rapport till och med februari 2016 

 SOC0003/16-042 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 29 februari 2016 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 29 februari samt 
analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 

Sammanfattning helårsprognos socialnämnden: 

 Prognosen för socialnämnden till och med februari 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. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport 2016-03-07 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 39 Ändringar i socialnämndens delegationsordning 

 SOC0001/16-002 
Beslut   
           

Föreslagen ändring och tillägg i socialnämndens delegationsordning redovisad i tjäns-
teskrivelse 23 februari 2016 beslutas att gälla från och med 1 april 2016 

 
 
Sammanfattning 

Socialförvaltningen redovisar förslag till ändringar i befintlig delegationsordning. Kom-
munstyrelsens verksamhetsutskott har beslutat om reviderade riktlinjer avseende verksam-
hetsprövning. Sedan 2008 har det funnits beslut om att förvaltningschef ska fatta beslut om 
verksamhetsprövning och att det inte får delegeras. Arbetssättet upplevs idag onödigt byrå-
kratiskt och svårjobbat varför förslag om förändrade riktlinjer förts fram. Varje nämnd får 
nu i stället fatta beslut om hur vakansprövning får ske. 

Sektionscheferna är bättre insatta om enheterna behöver tillsätta personal och ska därför 
också kunna fatta beslut. Verksamhetsprövning för övrig personal ligger kvar på förvalt-
ningschef. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-23 med bilaga 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 40 Samråd detaljplan för hotell mm på Främby Udde 

 SOC0039/16-214  
Beslut   
           

Socialnämnden lämnar inget yttrande i planfrågan. 
 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat en inbjudan till samråd avseende 
detaljplan avseende Främby udde. Detta med anledning av att det inkommit en ansökan om 
att få uppföra ett hotell, ett orangeri, en evenemangsbyggnad och ytterligare ett tiotal stu-
gor på udden, vilket inte inryms i nu gällande detaljplan. Planförslaget innebär inte att nå-
gon ny naturmark tas i anspråk och medför ingen begränsning av allmänhetens tillträde till 
udden.  

Nämnden har inga synpunkter att lämna utöver det som redan finns beskrivet i ärendet. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-19 med bilagor 
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Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 41 Bidrag ur stiftelse, Medis 

 SOC0211/15-046 
Beslut   
           

Ansökan från kommunala verksamheten Medis om ekonomiskt bidrag till gemen-
samma aktiviteter, beviljas med 27 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond 
för pauvres honteux. 

 
 
Sammanfattning 

Kommunala verksamheten Medis har ansökt om 36 000 kronor till aktiviteter som inte 
tillhör ordinarie verksamhet. Verksamheten inriktar sig på personer med missbruksproble-
matik och samsjuklighet. Daglig och meningsfull sysselsättning är viktig för dessa perso-
ner som har stort behov av att vara ute i samhället och socialisera sig. I dagsläget är det ca 
15 personer i gruppen.  

Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för pauvres honteux är lämplig för utdelning. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-17 med bilaga 
 

 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Enhetschef Medis 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 42 Bidrag ur stiftelse, stödboendet Bygget 

 SOC0031/16-046 
Beslut   
           

Ansökan från stödboendet Bygget om ekonomiskt bidrag till olika sociala aktiviteter 
beviljas med 19 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation.
  

 
Sammanfattning 

Stödboendet Bygget har ansökt genom personalen om ekonomiskt bidrag med 1 500 kro-
nor per månad och ett bidrag på 20 000 kronor för att satsa på sociala aktiviteter för de 
boende under ett år. De boende har ofta ekonomiskt begränsade resurser och det är viktigt 
för den egna utvecklingen att kunna ta del av vad samhället har att erbjuda. Boende och 
personal beslutar gemensamt om vilka aktiviteter som ska prioriteras. Bygget idag har plats 
för tio boende. 

Utdelning ur stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då den får an-
vändas till nödlidande och ekonomiskt svaga personer och till kollektiva sociala åtgärder 
för att förbättra dessa personers sociala förhållanden. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05 med bilaga 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Enhetschef stödboendet Bygget 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 43 Bidrag ur stiftelse, Trumbäcken gruppboende, 
plan 1 

 SOC0048/16-046 
Beslut   
           

Trumbäckens gruppboende beviljas bidrag till trivselaktiviteter och utemöbler med 
10 000 kronor ur stiftelsen Kurt Arne Fritz fond. 

 
 
Sammanfattning 

Trumbäckens gruppboende plan 1 har ansökt om bidrag till trivselaktiviteter och utemöb-
ler. Något belopp har inte angetts i ansökan. Gruppboendet har sex platser. De boende har 
ofta dålig ekonomi och har svårt att unna sig något extra. Somatiska funktionsnedsätt-
ningar hos de boende har tillkommit och därför behövs nya utemöbler där stolarna inte är 
så låga.  

Utdelning ur stiftelsen Kurt Arne Fritz fond är lämplig då den får användas till funktions-
nedsatta, antingen till kollektiv eller till enskilda.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-23 med bilaga 
 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Enhetschef gruppboende Trumbäcken plan 1 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 44 Bidrag ur stiftelse, Trumbäcken gruppboende, 
plan 2 

 SOC0046/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från gruppboende Trumbäcken plan 2 om ekonomiskt bidrag till trivselåtgär-
der i gemensamma utrymmen beviljas med 7 000 kronor ur stiftelsen Kurt-Arne Fritz 
fond. 

 
 
Sammanfattning 

Gruppboendet Trumbäcken plan 2 har ansökt om fondmedel för att kunna göra några triv-
selåtgärder i gemensamma utrymmen. Något belopp är inte angett i ansökan. Gruppboen-
det plan 2 är en gruppbostad för sju personer med psykisk funktionsnedsättning. De boende 
har liten möjlighet att själva bekosta trivselaktiviteter. 

Utdelning ur stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond är lämplig då den kan användas för bidrag till 
såväl kollektiva som individuella ändamål för funktionshindrade. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-23 med bilaga 
 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Enhetschef gruppboende Trumbäcken plan 2 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-03-23 
 

 

 

§ 45 Bidrag ur stiftelse, Särvux Komvux 

 SOC0044/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från Särvux Komvux om ekonomiskt bidrag till att anordna avslutning för 
särvuxeleverna beviljas med 5 000 kronor ur stiftelsen Kurt Arne Fritz fond. 

 
Jäv  
Ersättare Agneta Ängsås (C) deltar inte i handläggningen av ärendet 
 
Sammanfattning 

Särvux har ansökt om 5 000 kronor till att anordna avslutning för särvuxeleverna. Särvux 
är en frivillig kommunal vuxenutbildning för personer över 18 år. I år har Särvux 33 ele-
ver. Inför de stora loven ordnas gemensamma avslutningar med lättare förtäring. Förutom 
eleverna bjuds även de personliga assistenterna in, som är ca 15 stycken. De flesta eleverna 
har svag ekonomi. 

Utdelning ur stiftelsen Kurt Arne Fritz fond är lämplig då den får användas till kollektivt 
ändamål för personer med funktionsnedsättning.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-17 med bilaga 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 46 Bidrag ur stiftelse, Menière träffar (Hörselska-
dade) 

 SOC0026/16-046 
Beslut   
           

Ansökan från HRF, hörselskadade i Falun, Menièrgruppen, om ekonomiskt bidrag be-
viljas med 10 164 kronor ur Stiftelsen August och Maria Englunds donation. 

 
 
Sammanfattning 

HRF, Hörselskadade i Falun, har ansökt om bidrag ur donation till verksamhet i samband 
med Menièrgruppens 10-års jubileum i år. Menièrträffarna är till för att stärka individens 
självförtroende och att stödja och ge tips i vardagen för dem som drabbats av Menièrs 
sjukdom.  

Utdelning ur stiftelsen August och Maria Englunds donation är lämplig då den får använ-
das till personer som på grund av sjukdom eller andra orsaker är i behov av hjälp.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-17 med bilaga 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 47 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 2016-03-15 med bilaga 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (20) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 48 Rapport från förtroendevalda över verksam-
hetsbesök 2016 

 SOC0022/16-700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verksam-
hetsbesök som förtecknats i protokoll den 23 mars 2016, § 48.  

 
Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 

 Ersättare Anneli Nilsson (S) har besökt gruppbostaden på Vitriolstigen. 
 

 1:e vice ordförande Staffan Mild (MP) har besökt servicebostaden på Tegelvägen 
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§ 49 Muntlig information och övriga frågor 

 SOC0007/16-700 
 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
23 mars 2016, § 49. 

 
Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde lämnas följande information från förvaltningen: 

 Personalsituationen Vuxensektionens missbruks- och biståndsenhet 
Sektionschef Åsa Johansson informerar om att enhetens personalsituation är 
mycket ansträngd. För närvarande finns ingen enhetschef på plats på grund av sjuk-
skrivningar. Sektionschefen fungerar som enhetschef till viss del. Stor omsättning 
av handläggare. Svårt att rekrytera socionomer. Just nu är det två vakanser. Det tar 
lång tid innan ny handläggare kan vara produktiv fullt ut och detta får konsekvenser 
för verksamheten. En stressande situation för närvarande handläggare. Servicegra-
den sänks.  
 

 Personalsituationen Barn- och familjesektionen 
Sektionschef Magnus Nordahl informerar om att kravet på socionomutbildning 
frångåtts i rekrytering inom barn och ungdom vilket bidragit till ett antal nyanställ-
ningar. Dock krävs det att de får en gedigen introduktion. Fortsatt finns ett antal 
vakanser inom sektionen och ett antal konsulter inhyrda.  
 

 Ensamkommande barn 
Handläggningstiden i asylfrågan för ensamkommande barn är idag omkring 15 må-
nader för Migrationsverket. Det är svårt att säga hur det går för de ensamkom-
mande barn som anvisades till kommunen under hösten då de har varit här en kort 
tid.  
 

 Asyl- och evakueringsboenden 
Etableringen av asyl- och evakueringsboenden i Falu kommun har medfört ett ökat 
tryck på barn- och familjesektionen. Förutsättningarna för familjerna är begränsade 
på den här typen av boenden och det är trångbott, vilket även påverkar måendet hos 
de asylsökande vilket även ökar sannolikheten för att insatser från socialtjänsten 
behövs för barn.  
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-03-23 
 

 

Information/övrig fråga från politiken 
 

 Vid föregående socialnämndssammanträde ställdes fråga om vad som hänt med 
polisanmälan av den tidigare socialchefen. Ordföranden har ställt frågan till 
kommunjuristen som i dagsläget inte hört något från polisen. Han ska ta kontakt 
med polisen för att efterfråga eventuellt beslut i ärendet.  
 

 Kommunrevisionen är vidtalad med anledning av socialnämndens befarade under-
skott. Diskussion med revisionen ska inledas.  
 

 Ordförande Christina Knutsson (S) påminner om Öppet Hus vid Dialogen den 13 
april 2015. Hon poängterar att det är en inbjudan och inte en kallelse.  
 

 Ordförande Christina Knutsson (S) tillsammans med ledamoten Lisa Larsbäck (M) 
och ersättare Kent Blomqvist (S) har deltagit i konferens i Stockholm den 15 mars 
som arrangerats av Maskrosbarn. De redogör för innehållet i konferensen.  
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-03-23 
 

 

 

§ 50 Information om verksamheten som personligt 
ombud för psykiskt funktionsnedsatta  

 SOC0007/16-700  
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen om Personliga Ombuds verksamhet. 
  

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar XXX och XXX som arbetar som personligt ombud för 
psykiskt funktionsnedsatta. De informerar om sin verksamhet. Personligt ombud kan vara 
ett stöd i vardagen för den i åldern 18-65 år som har en psykisk funktionsnedsättning som 
är omfattande och långvarig. Verksamheten är ett samarbete i kommunerna Avesta, 
Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Borlänge är 
huvudman för verksamheten.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Visad presentation vid dagens sammanträde 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 


