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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 
 

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn, kl. 13:15–16:00 
 
Beslutande  

Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf M Jean-Francois Loise 
 S Mustafa Güclü C Annika Eriksson, § 23, 25-45 
 S Renée Andersson FAP Hans Matsols 
 V Stefan Nyrén KD Håkan Nohrén, § 34-45 
  

Tjänstgörande MP Kenth Carlson  i stället för Sara Ritäkt (MP)  

Ersättare M Gunilla Franklin, § 23-33 i stället för Håkan Nohrén (KD) 
 C Kjell Eriksson, § 24 i stället för Annika Eriksson (C)  

Övriga deltagare 

Ersättare S Ingvar Sahlander M  Gunilla Franklin, § 34-45 
 S Kent Blomqvist C Kjell Eriksson, § 23, 25-45 
 S Sonja Skansgård FAP Janina Bengtsdotter 
 V Zohreh Anhari  
  

Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Bror Johansson, bitr socialchef 
 Åsa Johansson, sektionschef Göran Rosenström, utvecklingschef 
 Johan Gnospelius, sektionschef Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Claes Mankler 

Justeringsdag 2013-03-06   

Justerade paragrafer 23-45 exkl § 29 och 40 som omedelbart justerats 2013-02-27 
 (24-29 sekretess) 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Claes Mankler 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2013-02-27 

Datum när anslaget sätts upp 2013-03-08 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 23 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/13-700 

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt:  

 Nytt ärende – Utredningsuppdrag reviderad jour, tas upp som ärende 22 

 Nytt ärende – Kurser och konferenser, tas upp som ärende 23 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 24-29  Sekretessärenden 

   

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte till-
gängliga. 



11(26) 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 30 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS fjärde kvartalet 
2012 

Diarienummer SOC0014/12-787 

Beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Nämnden anmäler till kommunfullmäktige att totalt nio beslut enligt § 9 Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade inrapporterats till Socialstyrelsen under 
det fjärde kvartalet 2012. Av dessa är det fyra beslut som ej är verkställda inom tre 
månader. Övriga beslut är tidigare inrapporterade som ej verkställda men avrappor-
teras nu som verkställda.  

 
Sammanfattning 
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att, enligt § 28 LSS, en gång per kvartal rap-
portera gynnande beslut enligt § 9 samma lag, som inte verkställts inom tre månader till 
Socialstyrelsen. Rapporteringen ska även delges kommunens revisorer. Till kommun-
fullmäktige skall endast statistik lämnas som anger antalet gynnande beslut som ej verk-
ställts.  

För fjärde kvartalet 2012 avser de ej verkställda besluten insatserna bostad för vuxna 
och daglig verksamhet. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-01-30 

 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 31 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL fjärde 
kvartalet 2012 

Diarienummer SOC0015/12-787 

Beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer 

3. Nämnden anmäler till kommunfullmäktige att fyra ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen kap 4 § 1 har inrapporterats till Socialstyrelsen under det fjärde 
kvartalet 2012.   

 

Sammanfattning 
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att, enligt § 28 LSS, en gång per kvartal rap-
portera gynnande beslut enligt § 9 samma lag, som inte verkställts inom tre månader till 
Socialstyrelsen. Rapporteringen ska även delges kommunens revisorer. Till kommun-
fullmäktige skall endast statistik lämnas som anger antalet gynnande beslut som ej verk-
ställts.  

För fjärde kvartalet 2012 avser de ej verkställda besluten bistånd i form av kontaktper-
son samt kontaktfamilj.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-01-30 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 32 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 

Socialchef Ingalill Frank: 

 En allvarlig incident har inträffat på dagliga verksamheten Kristallen. Anmälan 
är gjord till Arbetsmiljöverket och polisen.  

 

Ordförande Christina Knutsson: 

 Påminner om att de ledamöter som begär ersättning för förlorad inkomst skall 
lämna in nya intyg från sin arbetsgivare omgående. 

 
 Vid överlämnandet av personlig assistans till Omsorgscompagniet AB var det 

185 personliga assistenter som var berörda. Av dessa var 25 stycken PAN-an-
ställda. Det var 26 stycken som valde att stanna kvar i kommunen och av dessa 
har idag 14 fått annat arbete inom kommunen. Åtta stycken är sjukskrivna, för-
äldralediga eller tjänstlediga av annan orsak. Det är fyra stycken som har place-
ringar i verksamheten men inte har någon fast tjänst. Ingen går hemma med lön. 
Övergången har gått bra.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 33 Skriftlig information 

Diarienummer SOC0006/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 
18 februari 2013 med bilagor enligt följande: 

1. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2013-01-21. Dnr 
SOC0013/12-021 

2. Protokoll från Kommunala handikapprådets arbetsutskott 2012-12-19. Övrig post 
2012-01-23 

3. Protokoll från Kommunala handikapprådet 2012-12-19. Övrig post 2012-01-23 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott  2013-01-16, § 9; Beslut 
om ny HR-organisation i Falu kommun. Övrig post 2013-01-22 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 18; Redovisning 
internkontroll förvaltningar för år 2012. Dnr SOC0251/11-007 

6. Åtgärdsplan 2013 för Falu kommuns lokala folkhälsoprogram.  

7. Länsstyrelsens godkännande av utbetalning om 329 000 kronor till projekt Kris- 
och våldscentrum för män. Dnr SOC0130/09-752 

8. Överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands-
ting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. 
Övrig post 2013-01-22 

9. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. Övrig post 2013-01-
08. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 34 Återrapportering av delegationsbeslut 2013 

Diarienummer SOC0016/13-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut för förtecknats i protokoll den 27 februari 2013, 
§ 34 godkänns. 

 

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

 Personalärenden, anställningar och entlediganden. Beslut 40-198. Pärmförva-
ring 

 Tecknade avtal december 2012, beslut 69-81. Dnr SOC0118/12 

 Sociala utskottets protokoll 2013-01-16, § 1-46. Pärmförvaring 

 Sociala utskottets protokoll 2013-02-06, § 47-102. Pärmförvaring 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 35 Tillägg i socialnämndens delegationsordning 

Diarienummer SOC0001/13-002 

Beslut 

Föreslaget tillägg i socialnämndens delegationsordning gäller fr.o.m. den 27 februari 
2013. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse den 18 februari 2013 förslag till ny 
punkt i socialnämndens delegationsordning enligt följande: 

 4.3.9 Beslut om bistånd i form av boende på socialförvaltningens kvinnofridsbo-
ende 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Delegat: Socialsekreterare, biståndshandläg-
gare och LSS-handläggare.  

 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-18 

 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
It-samordnare för redigering på Insidan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 36 Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 

Diarienummer SOC0003/12-042 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av redovisningen av bokslut och verksamhetsuppföljning 
2012.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningens budgetram för 2012 var 526,4 mkr. Resultatet för verksamheterna 
uppgick till 535,5 mkr. Avvikelsen mot budget blev ett underskott med 9,1 mkr. I del-
årsbokslutet den 31 augusti 2012 prognostiserades ett resultat på -9,6 mkr och vid må-
nadsuppföljningen den 30 november 2012 var prognosen -6,2 mkr. Ett budget tillskott 
på 4,5 mkr tillkom från oktober och lades på barn- och familjesektionen. I verksamhets-
berättelsen redogörs för verksamheten under året och det ekonomiska utfallet kommen-
teras för respektive sektion.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-08 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 37 Utbildning via omvårdnadslyftet 2013 

Diarienummer SOC0051/13-027 

Beslut 

Socialförvaltningens ansökan till Socialstyrelsen om bidrag till kommuner för att 
delta i Omvårdnadslyftet 2013 godkänns. Ansökan är gjord tillsammans med om-
vårdnadsförvaltningen. 

 
Sammanfattning 
Regeringen har sedan tidigare beslutat om en satsning på utbildning för personal inom 
äldreomsorgen. Nytt för år 2013 är att medlen även riktar sig till personal som arbetar 
inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Omvårdnadslyftet syftar 
både till att stärka den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträ-
den samt den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter.  

Socialförvaltningen har som mål att öka andelen medarbetare med adekvat grundutbild-
ning. Som ett led i detta har socialförvaltningen tillsammans med omvårdnadsförvalt-
ningen sökt medel från Socialstyrelsen avseende Omvårdnadslyftet.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 38 Rutin för rapportering och anmälan av missförhållanden och risk 
för missförhållanden enligt Lex Sarah  

Diarienummer SOC0043/13-750 

Beslut 

Förvaltningens förslag för hantering av missförhållanden/risk för missförhållanden 
enligt Lex Sarah godkänns. 

 
Sammanfattning 
Lagstiftningen gällande anmälan av missförhållanden enligt Lex Sarah ändrades den 1 
juli 2011. Numera omfattas all verksamhet inom socialtjänstområdet av s.k. rapporte-
ringsskyldighet av missförhållanden. Skyldigheten att rapportera har utvidgats till att 
gälla inte bara missförhållanden/allvarliga missförhållanden utan också risk för missför-
hållanden och risk för allvarliga missförhållanden.  

Socialförvaltningen har nyligen reviderat den hittills gällande preliminära rutinen, med 
tillhörande rapportblankett och utredningsformulär. Rutinen föreslås gälla från och med 
1 mars 2013.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialförvaltningens sektionschefer 
Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 39 Utredningsuppdrag - Uppbyggnad av egen verksamhet för 
unga/unga vuxna med särskilda behov 

Diarienummer SOC0042/13-751 

Beslut 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda uppbyggnad av egen verksamhet för 
unga/unga vuxna med behov av socialtjänstens samlade insatser. 

Sammanfattning 
Ett ökat antal placeringar på externa HVB-hem för gruppen unga vuxna med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar medför att socialförvaltningen behöver utreda om sta-
bila och långsiktiga insatser kan utvecklas på hemmaplan. Externa HVB-placeringar är 
mycket kostsamma och kvaliteten skiftar.  

Förslag på sammanträdet  
Ordförande Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Utredningssekreterare  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 40 Upphandling av HVB och skyddat boende, 0-24 år 

Diarienummer SOC0047/13-052 

Beslut 

1. Socialnämnden ingår i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) samordnade 
upphandling 2013 avseende HVB och skyddat boende 0-24 år. 

2. Socialchef Ingalill Frank får i uppdrag att teckna avtal med SKL Kommuntus 
Inköpscentral AB avseende upphandling av HVB och skyddat boende 0-24 år. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 
Falu kommun har sedan början av 2010 ramavtal för vård/behandling och/eller utred-
ning avseende barn, unga och vuxna med en rad hem för vård och boende (HVB) utifrån 
nämnda målgrupp. Gagnef kommun har företrätt Falu kommun och en rad andra dala-
kommuner i upphandling avseende detta. Befintligt ramavtal löper ut den 31 november 
2013 utan möjlighet till förlängning. En ny upphandling behöver komma till stånd och 
ha giltighet från avtalstiden slut, dvs. 1 december 2013.  

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) är en inköpscentral som i huvudsak arbetar med 
samordnade upphandlingar för kommuner, landsting och regioner. De bjuder in till en 
samordnad upphandling avseende HVB för barn och unga och stödboende för ålders-
spannet 0-24 år. Kostnaden för Falu kommun att delta i SKI:s upphandling är begränsad 
till de personella resurser som behöver ingå i avtalsgrupper och avstämningar med SKI 
samt eventuella resekostnader till dessa träffar.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-12 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
SKL Kommentus Inköpscentral AB, Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 41 Yttrande över detaljplan för Samuelsdals golfbana i Falu kommun 

Diarienummer SOC0033/13-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat detaljplan för Samuelsdals golfbana i 
Falu kommun till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är 
att ge planstöd för utvidgning av Samuelsdals golfbana med tre hål till en fullt utbyggd 
18-hålsbana. Utbyggnaden är planerad på Samuelsdalsgärdets östra del närmast 
Gruvrisskolan. Området är i tidigare planer avsatt för idrottsändamål och som frilufts-
område.  

Socialnämnden har inget att erinra mot planändringen förutsatt att största möjliga hän-
syn tas till att allmänheten kan utnyttja återstående markområden som friluftsområde.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-01-31 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 42 Yttrande över detaljplan Ny infart till stationsområdet i Falu kom-
mun 

Diarienummer SOC0034/13-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat detaljplan för Ny infart till stations-
området i Falu kommun till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med de-
taljplanen är att möjliggöra byggandet av ny infart till stationsområdet från Korsnäsvä-
gen. 

Socialnämnden har inget att erinra mot den föreslagna planen. Socialförvaltningen har 
deltagit i de projektgrupper där framtagandet av planerna för Södra Centrum behandlats.   

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-13 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 43 Information från Barn- och familjesektionen 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde informerar Barn- och familjesektionens chef Johan Gno-
spelius övergripande om sektionens organisation samt mer ingående om Dialogen där 
den förstärkta öppenvården är samlad. Följande verksamheter finns hos Dialogen: 
 

 Familjestödet 
 Skolsamverkan 
 Råd/stöd ungdomar 13-18 år 
 Medling/stöd till unga brottsoffer 
 Barnstödsverksamhet 
 Generellt föräldrastöd 
 Adoptionsutbildning 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 44 Utredningsuppdrag - Reviderad jour 

Diarienummer SOC0069/13-021 

Beslut 

1. Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda skillnaden i kostnad mellan det lokala 
och centrala kollektivavtalet avseende sovande jour.   

2. Utredningen ska åtterredovisas till socialnämnden i augusti 2013. 
 

Sammanfattning 
I dag finns ett lokalt avtal avseende sovande jour som innebär att hela jourpasset räknas 
in i arbetstiden. Eftersom Falu kommun har höga kostnader för LSS i jämförelse med 
andra kommuner så finns ett krav på att sänka kostnaderna. Ett led i detta arbete är att 
utreda den reviderade jouren.  

Förslag på sammanträdet 
Ordförande Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 

  
 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
PA-konsult  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

§ 45 Kurser och konferenser 

Diarienummer SOC0012/13-700 

Beslut 

Socialnämndens ordförande medges deltagande i halvdagskonferensen ”Investera i 
social och ekonomisk hållbarhet” i Falun den 16 april 2013. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Dalarnas län har tillsammans med Polismyndigheten Dalarna, Lands-
tinget Dalarna och Region Dalarna bjudit in till konferensen ”Investera i social och eko-
nomisk hållbarhet” i Falun den 16 april 2013. Konferensen är den första i en ny konfe-
rensserie som kommer att handla om Dalarnas framtid ur ett socialt och ekonomiskt 
hållbarhetsperspektiv.  

 
 


