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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 
Plats och tid Sundborn, kl. 13:15–15:45 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Göran Forsén  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf C Kjell Eriksson 
 S Mustafa Güclü FAP Hans Matsols 
 - Renée Andersson KD Håkan Nohrén 
 -  Stefan Nyrén, § 185-188, 190-195  
 MP Kenth Carlson 
 
Tjänstgörande S Kent Blomqvist, § 189 M Eva Kyrk 
Ersättare  i stället för Stefan Nyrén (-)  i stället för Gunilla Franklin (M) 
 
Övriga deltagare 
Ersättare S Ingvar Sahlander FAP Janina Bengtsdotter 
 S Malin Wellhard    
 S Kent Blomqvist   
 S Sonja Skansgård  
 MP Megan Case 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Johan Gnospelius, sektionschef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, utredningssekreterare 
 Marie Pettersson, sektionschef Ove Stenberg, Controller 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 
Personalföreträdare Malin Särmark, kommunal, § 190-195 
 

Utses att justera Göran Forsén 

Justeringsdag 2014-12-17 

Justerade paragrafer 185-195  
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande
 ………………………………………………………………….. 
  Christina Knutsson 

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Göran Forsén 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2014-12-17 

Datum när anslaget sätts upp 2014-12-19  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

  ……………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning: 
 
§ 185 Förändring av föredragningslistan .................................................................................... 4 

§ 186 Yttrande till förvaltningsrätten avseende överklagat beslut om umgänge/hemlig 
vistelseort enligt LVU ...................................................................................................... 5 

§ 187 Ordförandebeslut LVU och LVM 2014 ........................................................................... 6 

§ 188 Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................................... 7 

§ 189 Muntlig information till socialnämnden 2014 .................................................................. 8 

§ 190 Skriftliga delgivningar ...................................................................................................... 9 

§ 191 Ekonomisk rapport till och med november 2014 ........................................................... 10 

§ 192 Intern kontroll för 2015 .................................................................................................. 11 

§ 193 Remissvar - Förslag från Region Dalarna "Långsiktigt hållbar regional stödstruktur 
inom socialtjänstområdet i Dalarna" för beslut i kommuner/landstinget ....................... 12 

§ 194 Bidrag ur stiftelse, Glimma barn och ungdom i Falun ................................................... 13 

§ 195 Samråd detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden ...................... 14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning sekretess: 
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför 
inte tillgänglig.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 185 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/14-700 

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Yttrande till förvaltningsrätten, överklagat beslut om um-
gänge/hemlig vistelseort enligt LVU. Tas upp som ärende 1 

 Ärende 11 utgår: Information om projekt Våld 2014 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 186 Yttrande till förvaltningsrätten avseende överklagat beslut om um-
gänge/hemlig vistelseort enligt LVU 

Diarienummer   

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 187 Ordförandebeslut LVU och LVM 2014 

Diarienummer SOC0011/14-002 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 188 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 17 december 2014, 
§ 188 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegations-
ordning. Beslut som tas på delegation ska redovisas för socialnämnden. 
 

1. Tecknade avtal oktober 2014. Förteckning 2014-12-05, beslut 47-53 

2. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2014-09-22. Dnr 
SOC0013/14 

3. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2014-10-20. Dnr 
SOC0013/14 

4. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2014-11-17. Dnr 
SOC0013/14 

5. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 761-805. Pärmförvaring 

6. Enskilda ärenden vid LSS-, Vuxen- samt Barn- och familjesektionerna oktober 
2014. Dnr SOC0037/14 

7. Sociala utskottets protokoll 2014-11-05, § 412-466 och 2014-11-24, § 467-471 
Pärmförvaring 

8. Protokoll MBL 2014-10-01, Tillsättning av enhetschef för mottagningen inom 
Barn- och familjesektionen. Dnr SOC0019/021 

9. Protokoll MBL 2014-10-14, Förlängning av tidsbegränsat förordnande sektionschef 
Vuxensektionen. Dnr SOC0019/14 

10. Lex Sarah-ärende vid Vuxensektionen; Utredning och åtgärder med anledning av 
rapport om missförhållanden/risk för missförhållanden. Dnr SOC0170/14 

11. Lex Sarah-ärende vid LSS-sektionen; Utredning och åtgärder med anledning av 
rapport om missförhållanden/risk för missförhållanden. Dnr SOC0173/14 

12. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, svar på begäran om överflytt av 
ärende från Halmstads kommun. Dnr SOC0185/14 

13. Enskilt ärende vid Vuxensektionen, Svar på begäran om överflytt av ärende från 
Smedjebackens kommun. Dnr SOC0122/14 

14. Enskilt ärende vid LSS-sektionen, yttrande till IVO i tillsynsärende. Dnr 
SOC0162/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 189 Muntlig information till socialnämnden 2014 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
17 december 2014, § 189. 

 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 

 Ledamoten Göran Forsén (M) och ersättaren Kent Blomqvist (S) rapporterar från 
länskonferensen missbruk/beroende som de deltagit i.  
 

 Ordförande Christina Knutsson (S) rapporterar från sitt besök som kontaktpolitiker 
vid Bjungnäs gruppboende. 
 

 Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om att socialförvaltningen har 
deltagit vid företagarveckan. Information lämnades från barn- och familjesektionen 
om anmälningsplikten vad gäller barn som far illa och var man vänder sig vid 
misstanke. Vuxensektionen informerade om andrahandskontrakt och boendestöd. 
 

 Socialchef Ingalill Frank informerar om rådande problem med att rekrytera erfarna 
socionomer till framför allt barn- och familjesektionen. Men det största problemet 
är att behålla den personal man har. Många kommuner brottas med dessa problem 
och en del har drastiskt höjt lönerna för att komma till rätta med rekryteringssvå-
righeterna. 
 

 Sektionschef Åsa Johansson informerar om att Socialstyrelsen i december har 
beslutat om prestationsbaserade stimulansmedel, s.k. PRIO-medel inom området 
psykisk ohälsa, till kommuner och landsting. Socialförvaltningen i Falun får ca 0,9 
mkr till kommunpsykiatrin respektive ca 0,6 mkr till barnområdet.    
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 190 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
17 december 2014, § 190. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 4 
december 2014 med bilagor enligt följande: 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-10-28, § 271; Införande av 
Kontaktcenter. Övrig post 2014-11-11 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-06, § 28; Sammanträdesordning 
2015 för kommunfullmäktige. Övrig post 2014-12-03 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-11-18, § 15; Införande av digitala 
nämnden fas 2. Övrig post 2014-11-25 

4. Protokoll från kommunala handikapprådets arbetsutskott 2014-11-12. Övrig 
post 2014-11-18. 

5. Verksamhetsberättelse 2013 Verdandi Falun. Dnr SOC0194/14 

6. Meddelande från IVO om inspektion gällande socialtjänstens arbete med barn 
och unga. Dnr SOC0053/14-785 

7. Beslut IVO 2014-11-20, Tillsyn av gruppbostad. Dnr SOC0080/14-785 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 191 Ekonomisk rapport till och med november 2014 

Diarienummer SOC0003/14-042 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med november 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med november 2014 
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
Sammanfattning helårsprognos socialnämnden: 
 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på -
11,0 mkr till årets slut. 

 Socialnämnden, förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje med 
budget. 

 Vuxensektionens prognos bedöms vara i linje med budget.  
 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på -6,5 mkr, främst på grund 

av att antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att överstiga budgete-
rad nivå med -10,5 mkr. Antal anmälningar har minskat till 141 stycken sedan fö-
regående månad som var på 187 stycken. Prognosen för familjehem är ett överskott 
på +0,5 mkr och prognosen för jourhem är ett underskott på -0,5 mkr. Kontaktper-
soner och myndighetsgrupperna prognostiseras till ett överskott på +2,0 mkr var-
dera. 

 LSS-sektionens prognos uppgår till ett underskott på -4,5 mkr. Nya assistansären-
den beräknas överskrida budget med -1,5 mkr. Befarade ökningar av externa place-
ringar beräknas överskrida budget med -1,5 mkr och grupp- och servicebostäder 
med -1,5 mkr. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 6.0 % i november. Målet enligt 
förvaltningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5.0 % år 2014. På 
grund av efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad 
jämfört med förra månadsrapporten. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 192 Intern kontroll för 2015 

Diarienummer SOC0180/14-007 

Beslut 
 

Upprättat förslag till internkontrollplan för 2015 godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram en plan för den interna kontrollen under 2015. Det 
främsta syftet med intern kontroll är att fastställa att de av kommunfullmäktige fastställda 
målen uppfylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl den 
politiska ledningen som den professionella och omfattar alla system och processer som 
syftar till att styra ekonomin och verksamheten.  
 
Granskningsområden för 2015:  

 Ärendehantering: Återkoppling till medborgare/frågeställare (obligatoriskt) 
 Delegationsordning: Anmälan av beslut (obligatorsikt) 
 Rutiner för säker och systematisk hantering av inkommen handling  
 Att återsökning sker av de pengar förvaltningen har rätt till från Migrationsverket 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-10 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 193 Remissvar - Förslag från Region Dalarna "Långsiktigt hållbar re-
gional stödstruktur inom socialtjänstområdet i Dalarna" för beslut i 
kommuner/landstinget 

Diarienummer SOC0150/14-709 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Beslut enligt Region Dalarnas förslag till att säkerställa långsiktigt hållbar regional 
stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Region Dalarnas direktions 
fattade beslut i ärendet ”Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och 
välfärd”.  
 
I Region Dalarnas direktions beslut rekommenderas medlemmarnas respektive fullmäktige 
att godkänna förslaget om en utökning med 3,0 årsarbetare till en kostnad av 2 250 000 
kr/år att fördela så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fördelar resterande 50 
% mellan sig grundat på befolkningstal. För Falu kommuns del innebär det en kostnad av 
ca 260 000 kr/år. Slutlig fördelningsnyckel inför 2016 tas fram på grundval av befolknings-
fördelningen i Dalarna den 31 december 2014.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-01 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 194 Bidrag ur stiftelse, Glimma barn och ungdom i Falun 

Diarienummer SOC0186/14-753 

Beslut 

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning av föreningen avseende 
organisationsnummer, ekonomi och ledamöter i den ideella föreningen samt 
projektbeskrivning.  

  
 
Sammanfattning 
Föreningen Glimma barn och ungdom i Falun har ansökt om bidrag till aktiviteter. Före-
ningens mål är att skapa en sundare framtid genom att förebygga övervikt i tidig ålder. 
Föreningen erbjuder träning enskilt eller i grupp för barn och ungdomar mellan 11 och 20 
år. De erbjuder också föreläsningar inom kost, hälsa och träning. Hela familjen erbjuds 
möjlighet att vara med i förändringsarbetet. I dag finns elva barn inskrivna. Fler familjer 
vill delta men har inte råd.  
 
Förvaltningen föreslog att Föreningen Glimma barn och ungdom i Falun beviljas 
aktivitetsbidrag med 15 000 kronor ur fonden för Hildur Melkerssons barnhem.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-14 
 
Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S) m.fl.: Enligt beslutet 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Föreningen Glimma barn och ungdom i Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-12-17 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 195 Samråd detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och 
Björklunden 

Diarienummer SOC0187/14-214 

Beslut 
 

Socialnämnden har inget att invända mot den föreslagna detaljplanen och lämnar där-
med ingen synpunkt till byggnadsnämnden. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för bostäder i områ-
det mellan Herrhagsvägen och Björklunden. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder i skogsområdet nordväst om den befintliga 
bebyggelsen i Slätta/Herrhagen. Planen är flexibel och medger att radhus, parhus och/eller 
grupphusbebyggelse kan uppföras. Delar av planområdet regleras som naturmark för att 
bevara naturområden, rekreationsstråk och stigar genom planområdet. 
 
Nämnden har inget emot den föreslagna detaljplanen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-17 
 


