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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 196 Särskild förordnad vårdnadshavare för flicka född 2009 

  
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgängliga.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 197 Särskild förordnad vårdnadshavare för pojke född 2010  

  
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgängliga.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 198 Särskild förordnad vårdnadshavare för pojke född 2005 

    
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgängliga.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 199 Rapportering av ej verkställda beslut SoL tredje kvarta-
let 2015 

 Dnr SOC0015/15-787  
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäla att två ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Social-
tjänstlagen (SoL) har inrapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
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 rapporteras till IVO, kommunfull-
mäktige och kommunens revisorer. 
 
För tredje kvartalet 2015 har två ärenden rapporterats som ej verkställt. Det ena ärendet 
gäller kontaktfamilj och det andra avser avbrott i verkställighet där biståndet inte verk-
ställts inom tre månader avseende kontaktperson.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-21 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 200 Redovisning av lottade delegationsärenden avseende 
försörjningsstöd 

 Dnr SOC0194/15-002  
 
Beslut 
 

Redovisningen av lottade delegationsbeslut avseende försörjningsstöd godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegations-
ordning. Beslut som tas på delegation redovisas för socialnämnden vid varje sammanträde. 
 
Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingående av några delegationsbeslut i enskilda 
ärenden några gånger per år. Olika biståndsinsatser vid dessa tillfällen. Till dagens sam-
manträde har ordföranden utifrån en lista lottat fram fyra ärenden som gäller försörjnings-
stöd.  
 
Beslutsunderlag 
Lottade delegationsbeslut ur lista utskriven 2015-11-11 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 201 Anmälan av ordförandebeslut enligt LVU 

 Dnr SOC0016/15-002   
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgängliga.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 202 Anmälan av delegationsbeslut 

 Dnr SOC0016/15-002  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
25 november 2015, § 202. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 16 
november 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Tecknade avtal augusti och september 2015. Förteckning 2015-11-16, beslut 43-45. 
Dnr SOC0018/15 

2. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden, Förteckning 2015-11-16, beslut 52-
55. Dnr SOC0012/15 

3. Protokoll 2015-06-15 socialförvaltningens förvaltningssamverkan. Dnr 
SOC0013/15 

4. Protokoll MBL 2015-05-04 och 2015-05-19, Överläggning samt förhandling 
förändringar på enheten Dialogen inom Barn- och familjesektionen. Dnr 
SOC0019/15 

5. Protokoll MBL 2015-06-22, överläggning gällande lön. Dnr SOC0019/15 

6. Protokoll MBL 2015-07-02, förhandling tillsättning av sektionschefsförordnande 
Barn- och familjesektionen. Dnr SOC0019/15 

7. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 439-485. Pärmförvaring 

8. Enskilda ärenden vid LSS-, Vuxen- samt Barn- och familjesektionerna oktober 
2015.  SOC0021/15 

9. Sociala utskottets protokoll 2015-10-14, 459-492, 2015-10-28, 493-501.  
Pärmförvaring 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 203 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr SOC0007/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
25 november 2015, § 203. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 
Ordförande Christina Knutsson (S): 
 

 Redogörelse från ANDT-konferens i Örebro som hon i oktober 2015 deltagit i till-
sammans med kommunalrådet Susanne Norberg (S). 
 

 Rådgivningsenheten välkomnar till Öppet Hus i deras nya lokaler på Trotzgatan 31 
C torsdagen den 10 december 2015.  

 
Magnus Nordahl, sektionschef Barn och familj: 

 

 Falu kommun har nu tre stycken evakueringsboenden i drift för asylsökande i vän-
tan på att de transporteras vidare till asylboenden. Arbetet med att förbereda och 
driva boendena har fungerat bra och kommunens berörda verksamheter har visat 
upp stor handlingskraft och bra uppslutning. 
 
Antalet ensamkommande barn som anvisas till kommunen har ökat kraftigt under 
hösten. De senaste veckorna har kommunen fått ca elva anvisningar/vecka. Det 
råder stor platsbrist på lämpliga placeringar i kommunen och landet. Det medför att 
situationen för socialtjänsten är väldigt ansträngd, både vad gäller utredning, insats 
och placering samt att fort få fram boendeplatser.  
 

 Ärendetrycket är fortsatt högt på barn- och familjesektionen och sektionen har svårt 
att hinna med alla ärenden, både vad gäller utredning, insats och placering. Till stor 
del beror det på att sektionen har många vakanta tjänster som socialsekreterare, 
men även på att antalet inkomna anmälningar fortsätter att öka. I nuläget finns om-
kring 100 ofördelade ärenden. 

 
Pia Pousette, t.f. sektionschef LSS 
 

 Informerar om den ansträngda situationen för handläggarna på sektionen. Just nu 
finns det 141 ansökningar om bistånd i kö. Alla typer av insatser är representerade i 
kön. Den äldsta ansökan är från juni 2015. Läget är bekymmersamt. Förvaltningen 
överanställer för att komma ikapp med handläggningen.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 204 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbesök 

 Dnr SOC0072/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verksam-
hetsbesök som förtecknats i protokoll den 25 november 2015 § 204. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 
 
 
 Ersättare Agneta Ängsås (C) har besökt LSS korttidsboende Svärdsjögatan. 

 
 Ledamoten Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) har besökt LSS gruppboende Sten-

bocksväg 
 

 2:e vice ordförande Göran Forsén (M) har besökt LSS serviceboende Sturegatan. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 205 Skriftliga delgivningar 

 Dnr SOC0006/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
25 november 2015, § 205. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 12 
november 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Folkhälsoprogram 2020, antaget av kommunfullmäktige 2015-09-10, § 184. 
Övrig post 2015-11-05 

2. Dom Förvaltningsrätten i Falun 2015-10-19, särskild avgift ej verkställt beslut 
kontaktfamilj, Barn- och familjesektionen. Dnr SOC0055/14 

3. Beslut IVO 2015-10-27, Överflyttningsärende från Orsa kommun, Barn- och 
familjesektionen. Dnr SOC0134/15 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 206 Uppföljning av Intern kontroll 2015 

 Dnr SOC0180/14-007  
 
Beslut 

Risk- och konsekvensanalys genomförs av ledningsgruppen av varje kontrollmoment 
för att klargöra om dessa ska föras över till internkontrollplanen 2016.  

 
Sammanfattning 
Den 17 december 2014 beslutade socialnämnden om internkontrollplan för 2015 som 
innehöll följande kontrollmoment:  
 

 Att medborgare/frågeställare får information om ärendehanteringen och beslut av 
allmänna handlingar av sitt specifika ärende (Obligatorisk kontrollpunkt för alla 
förvaltningar) 

 Att beslut tagna på delegation anmäls till respektive nämnd/styrelse (Obligatorisk 
kontrollpunkt för alla förvaltningar) 

 Brister i efterlevnaden av de rutiner som finns för hantering av inkommen handling 
(Egen kontrollpunkt) 

 Att en bra rutin finns som säkerställer att såväl personer som kostnader som ligger 
till grund för återsökningen från migrationsverket är kända av förvaltningen. (Egen 
kontrollpunkt) 

 
Inom samtliga kontrollpunkter finns brister som behöver åtgärdas. Samtliga punkter ska 
genomgå en risk- och väsentlighetsanalys för att utröna om de ska återfinnas även i 2016 
års internkontrollplan. De punkter som förs över till 2016 ska kartläggas och åtgärdsförslag 
ska utarbetas.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-31 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 207 Ekonomisk rapport till och med oktober 2015 

 Dnr SOC0003/15-042 
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 31 oktober 2015. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 31 oktober 2015 
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 
18,9 mkr till årets slut. 

 Socialnämnden och administration bedöms sammantaget hålla budgeten. 
 Förvaltningsledning beräknas få ett underskott på 1,5 mkr på grund av utköp av 

socialchef. 
 Vuxensektionens prognos beräknas till -4,4 mkr varav -4,0 mkr avser HVB/SIS 

kostnader och -2,5 mkr köpta insatser inom missbruk. Antal LVM uppgår hittills 
under året till elva stycken. Prognosen för ekonomiskt bistånd ger till ett överskott 
på 4,0 mkr. 

 Barn- och familjesektionens prognos beräknas till -11,0 mkr främst på grund av att 
antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att överstiga budgeterad nivå 
med -8,0 mkr och familjehem med -1,0 mkr. Antal anmälningar uppgår i snitt till 
166 stycken de tio första månaderna mot 147 samma period föregående år. Myn-
dighetsgrupperna prognostiseras att hålla budgeten. 

 LSS-sektionens prognos uppgår till -2,0 mkr. Nya assistansärenden beräknas över-
skrida budget med 2,0 mkr. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 5,1 % till och med oktober. Målet en-
ligt förvaltningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5.0 % år 2018. 
På grund av efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad 
jämfört med föregående månadsrapport. 

 
_________________________________________________________ 
Skickas till 
Kommunrevisionen 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 208 Överflyttning av stiftelser till omvårdnadsnämnden 

 Dnr SOC0189/15-046  
 
Beslut 

Stiftelsen Social Samfond S4, Stiftelsen Social Samfond S5 samt Stiftelsen Pontus och 
Emelie Ljungdals donation flyttas från socialnämnden till omvårdnadsnämnden från 
och med den 1 januari 2016 under förutsättning att omvårdnadsnämnden ställer sig po-
sitiv till överflyttning. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden förvaltar medelsplaceringar för stiftelser riktade till föreningar, organisa-
tioner och personer som har behov av stöd eller hjälp av olika anledningar. Stiftelserna har 
årligen en del kapital att utdela och det är viktigt att det används till rätt ändamål inom 
varje område. Omvårdnadsförvaltningen ställer sig positiv till att de stiftelser som riktar sig 
mot omvårdnadsnämndens målgrupper flyttas över och administreras av dem. När det gäl-
ler utbetalning ur stiftelser till enskilda personer kommer det att ligga kvar under social-
nämnden.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-17 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Omvårdnadsnämnden 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 209 Bidrag ur stiftelse, servicebostad Sturegatan 

 Dnr SOC0195/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från servicebostad Sturegatan om ekonomiskt bidrag till trivselaktivitet med 
julbord och underhållning beviljas med 8 400 kronor ur Stiftelsen J Sunnanberg och A 
Svinséns donation.  

 
 
Sammanfattning 
Servicebostad Sturegatan har ansökt om ekonomiskt bidrag till trivselaktivitet med julbord 
och underhållning inklusive resa med taxi. Kostnaden beräknas till 8 400 kronor.  
 
Stiftelsen J Sunnanberg och A Svinséns donation är lämplig då avkastningen bland annat 
får användas för ekonomiskt svaga och nödlidande personer och till kollektiva åtgärder för 
att förbättra dessa personers sociala förhållanden.    
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-18 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Servicebostad Sturegatan genom personal 
Enhetschef Lena Hansols 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-11-25 

 

 

§ 210 Muntlig redovisning av omställningsarbetet på Dialo-
gen 

 Dnr SOC0065/15-751  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av Dialogens information som förtecknats i protokoll den 25 
november 2015, § 210. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i maj 2015 om förändrad inriktning inom enheten Dialogen.  
Vid dagens sammanträde deltar metodhandledare Patric Thuresson och enhetschef Johan 
Spjuth och informerar om hur omställningen efter nämndens beslut fungerar. I ett bildspel 
redogör de bland annat för utvärderings-/uppföljningsmodell, förändringar inom stöd och 
service samt statistik.   
 
 
Beslutsunderlag 
Bildspel visad vid nämndens sammanträde 
 
 
 


