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Postadress  
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Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

 
Falu kommun 
Socialnämnden 
 

Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
2016-09-21   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 13:15 - 17:00 

Beslutande 
S  Christina Knutsson, ordförande  
M Göran Forsén, 2:e vice ordförande 
S Kent Blomqvist 
S Malin Wellhard 
S Mustafa Güclü 
S Claes Mankler 
S Annika Östling 
M Lisa Larsbäck 
M Catharina Hjortzberg-Nordlund 
FAP Hans Matsols, §§ 183, del av 185  
M Håkan Nohrén §§ 179-182, 184, del av 185, 186, 187 
V Svante Olsson  
  
      

tses att justera   Mustafa Güclü 

Justeringsdag  2016-09-23  

Justerade paragrafer 179-187 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Ann Ayoub 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Christina Knutsson 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

Mustafa Güclü  

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2016-09-21 
Datum när anslaget sätts upp 2016-09-27 
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Ann Ayoub 

http://www.falun.se/
http://www.falun.se/
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Ej tjänstgörande ersättare S Anneli Nilsson, §§ 183, del av 185 
 M Håkan Nohrén, §§ 183, del av 185 
 M Helena Lindgren 
 KD Rita Magnusson 
  
 
Övriga deltagare Ylva Renström, socialchef 
 Åsa Johansson, sektionschef 
 Tina Lans, sektionschef 
 Ove Stenberg, controller 
 Therese Eriksson, utredare, §§ 183, 185 
 Pia Ehrling, administrativ chef, § 183 
 Göran Rosenström, utvecklingschef, § 183 
 Stefan Lydén, HR-specialist, § 183 
 Kristian Dumlin, KPMG, § 183 
 Ann Ayoub, Sekreterare 
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Innehållsförteckning: 

§ 179 Yttrande över ansökan om adoption av syskon födda 2005 och 2006 ............. 4 

§ 180 Anmälan av ordförandebeslut ............................................................................. 5 

§ 181 Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................. 6 

§ 182 Skriftliga delgivningar ......................................................................................... 7 

§ 183 Muntlig information om Revisionsrapport - socialnämndens verksamhet ...... 8 

§ 184 Delårsbokslut 2016-08-31 ................................................................................... 9 

§ 185 Verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 ................................. 10 

§ 186 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbesök .................................... 11 

§ 187 Muntlig information och övriga frågor............................................................. 12 
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§ 179 Yttrande över ansökan om adoption av syskon 

födda 2005 och 2006 

    

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



 Sammanträdesprotokoll 5 (12) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-09-21 
 
 
§ 180 Anmälan av ordförandebeslut 
 SOC0011/16-759  
 
Beslut   
           

Nämnden godkänner redovisningen av fattade ordförandebeslut som förtecknats i 
tjänsteskrivelse den 13 september 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 2016-08-13 
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§ 181 Anmälan av delegationsbeslut 
 SOC0016/16-002  
 
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 12 septem-
ber 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 2016-09-12 
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§ 182 Skriftliga delgivningar 

 SOC0006/16-700  
 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i tjänsteskrivelse 
den 12 september 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Redovisning av skriftlig information och delgivningar sker vid varje nämndsammanträde. 
En förteckning över aktuella handlingar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-12 
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§ 183 Muntlig information om Revisionsrapport - 

socialnämndens verksamhet 
 SOC0078/16-007 
 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen.  
  

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar Kristian Damlin från KPMG och ger nämnden en 
information om hur arbetet fortskrider avseende sakgranskning av socialnämndens 
verksamhet. Rapporten är ännu inte färdigställd men kommer att vara det så att nämnden 
kan behandla den vid sitt sammanträde i oktober.    
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§ 184 Delårsbokslut 2016-08-31 

 SOC0003/16-042  
 
Beslut 

1. Nämnden har tagit del av delårsbokslutet 2016-08-31.  
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att vid nämndens sammanträde den 23 november 2016 

lämna en rapport om arbetet med rehabilitering och långtidssjukskrivning inom so-
cialförvaltningen samt redovisning av pågående åtgärder. 

 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 31 augusti 2016 pekar på en negativ avvi-
kelse mot budget med 16,0 mkr till årets slut. 
 
 2016-04-30 2016-08-31 2016-12-31 
 Prognos Utfall Prognos 
Barn- och familjesektionen -15,0 mkr -10,3 mkr -15,0 mkr 
LSS-sektionen -2,0 mkr +1,8 mkr 0,0 mkr 
Vuxensektionen -4,5 mkr +2,3 mkr -4,5 mkr 
Förvaltningsgemensamma kostn. 0,0 mkr +4,0 mkr +3,5 mkr 
 -21,5 mkr -2,3 mkr -16,0 mkr   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av Svante Olssons (V) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-15 med bilaga 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Svante Olsson (V): Förvaltningen får i uppdrag att vid nämndens sammanträde den 23 no-
vember 2016 lämna en rapport om arbetet med rehabilitering och långtidssjukskrivning 
inom socialförvaltningen samt redovisning av pågående åtgärder. 
  
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen/Ekonomikontoret 
Socialförvaltningens HR-specialist 
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§ 185 Verksamhetsplan 2017 - 2019  
 SOC0002/16-041 
 
Beslut   
           

Socialnämnden antar verksamhetsplan för 2017-2019. 
 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplan för 2017-2019 är upprättad. I planen redogörs för uppdraget, nämndens 
bidrag till Falu kommuns resultatmål och hållbar utveckling samt socialnämndens mål med 
tillhörande indikatorer. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-14 med bilaga 
 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret 
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§ 186 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbesök  
 SOC0022/16-700 
 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verksam-
hetsbesök som förtecknats i protokoll den 21 september 2016, § 186.  

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 

 
• Ordförande Christina Knutsson (S) har besökt LSS verksamhet Händelseriket 
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§ 187 Muntlig information och övriga frågor 

 SOC0007/16-700  
   
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
21 september 2016, § 187. 
 

Sammanfattning 
 
Information från förvaltningen 

• Socialchef Ylva Renström påminner om nämndens möjlighet att delta vid presenta-
tionen av förvaltningens värdegrundsarbete. Presentationen sker vid två tillfällen 
som är valbara. Antingen eftermiddag den 7 december eller förmiddag den 8 de-
cember. Inbjudan har skickats ut. Nämndens ledamöter kan anmäla sig direkt till 
verksamhetsutvecklare Erika Haanaes eller nämndsekreterare Ann Ayoub. 
 

• Ylva Renström informerar nämnden kort om aktuell hotsituation på 
socialförvaltningen. 
  

Information från politiken 
 

• 2:e vice ordförande Göran Forsén (M) redogör från Region Dalarnas dag den 9 sep-
tember 2016 ”Hur vill vi i Dalarna utveckla den politiska dialogen inom välfärds-
området?” Målgruppen för dagen var presidier i kommunala omsorgs-/ social-
nämnder och presidier i lokala hälso- och sjukvårdsberedningar. 
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