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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-01-29 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 13:15–16:15 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Gunilla Franklin, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf, C Kjell Eriksson 
  §§ 1-7, 9-18 FAP Hans Matsols  
 S Mustafa Güclü KD Håkan Nohrén 
 - Renée Andersson  
   
Tjänstgörande V Zohreh Anhari M Eva Kyrk   
ersättare  i stället för Stefan Nyrén (-) i stället för Jean-Francois Loise (M)  
 MP Megan Case  
  i stället för Kenth Carlson 
 S Kent Blomqvist,  § 8 
  i stället för Claes Mankler (S)  
Övriga deltagare 
Ersättare S Deni Beslagic C Torbjörn Petersson 
 S Kent Blomqvist FP Fredrik Adolphson 
 S Sonja Skansgård  
  
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Åsa Johansson, sektionschef
 Ylva Renström, utredningssekr. Marie Pettersson, sektionschef  
 Sara Lundkvist, socialsekr, § 3 Linnéa Ohlander, socialsekr. § 3 
 Ove Stenberg, controller, § 18 Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Gunilla Franklin 

Justeringsdag 2014-02-04 

Justerade paragrafer 1-18 exkl. §§ 3, 4 och 8 som omedelbart justerats 2014-01-29 
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Gunilla Franklin 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2014-01-29 

Datum när anslaget sätts upp 2014-02-06  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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



2 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

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

§ 2-8 Sekretessärenden .................................................................................................................. 5 

§ 9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 4:e kvartalet 2013 ................................ 12 

§ 10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, 4:e kvartalet 2013 ................................ 13 

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................................ 14 

§ 12 Muntlig information ........................................................................................................... 15 

§ 13 Skriftliga delgivningar ........................................................................................................ 16 

§ 14 Remiss om föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer .................................. 17 

§ 15 Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relation .................................... 18 

§ 16 Ersättningsnivåer för habiliteringsersättning ..................................................................... 19 

§ 17 Ansökan från RSMH Falun om ekonomiskt bidrag till verksamhet 2014 ......................... 20 

§ 18 Information av Barn- och familjesektionen - Signs of safety ............................................ 21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/14-700 

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Yttrande till kammarrätten i Sundsvall - sekretess 

 Nytt ärende: LSS-ärende – sekretess 
 
 



5 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2-8 Sekretessärenden 

 

   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 4:e kvartalet 2013 

Diarienummer SOC0015/13-787 

Beslut 

1. Nämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

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

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL de gynnande beslut enligt 4 kap § 1 SoL som inte har verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum samt de avbrott som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten bröts. 
 
Nio ej verkställda beslut har rapporterats. Sex beslut avser kontaktperson och tre beslut 
avser kontaktfamilj. Tre ärenden har avslutats utan verkställighet då behov av kontaktper-
son inte längre finns.  
 
En kommun som inte har verkställt ett gynnande beslut inom ”Skälig tid” kan dömas att 
betala avgift om lägst 10 000 kronor och högst en miljon kronor per beslut. Vad som me-
nas med skälig tid avgörs från fall till fall och beroende på omständigheterna.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-14 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 

 



13 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, 4:e kvartalet 2013 

Diarienummer SOC0014/13-787 

Beslut 

1. Nämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Anmäla till kommunfullmäktige att tolv ej verkställda beslut enligt § 9 Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) har inrapporterats till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO).  

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
enligt 28 f-g §§ LSS de gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum.  
 
Tolv ärenden har rapporterats som ej verkställda. Sju beslut avser bostad för vuxna, två 
beslut om daglig verksamet, ett beslut om ledsagarservice, ett beslut om korttidstillsyn 
samt ett beslut om korttidsvistelse.   
 
En kommun som inte har verkställt ett gynnande beslut inom ”Skälig tid” kan dömas att 
betala avgift om lägst 10 000 kronor och högst en miljon kronor per beslut. Vad som me-
nas med skälig tid avgörs från fall till fall och beroende på omständigheterna.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-14 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 29 januari 2014, 
§ 11 godkänns. 
 

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

1. Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten och slutna sällskap 2013-12-05 – 
31. Förteckning daterad 2014-01-20. Dnr SOC0082/13 
 

2. Protokoll MBL 2013-11-07, Förändring av schemat på kvinnofridsboende Frida. 
Dnr SOC0019/14 
 

3. Beslut i ärende om att få ta del av uppgifter för forskningsändamål. Dnr 
SOC0223/13 
 

4. Beslut i ärende om att få ta del av uppgifter för forskningsändamål. Dnr 
SOC0240/13  
 

5. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 1-69 Pärmförvaring 
 

6. Beslut i enskilt ärende om begäran om utlämnande av handling. Dnr SOC0157/13 
 

7. Beslut i enskilt ärende, överflyttning från Tranås kommun. Dnr SOC0021/14 
 

8. Beslut i enskilda ärenden vid Vuxen-, LSS- och Barn- och familjesektionerna de-
cember 2013. Pärmförvaring 
 

9. Protokoll sociala utskottet 2013-12-11, § 477-521 och 2014-01-15, § 1-24. 
Pärmförvaring 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
29 januari 2014, § 12. 

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

 Programblad ”Vart femte barn” delas ut. Det är en kampanj för att uppmärk-
samma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet missbru-
kar alkohol, narkotika eller läkemedel. Evenemanget pågår från den 10 februari 
till den 14 februari.  
 

 Påminner om att nämnden har sina studiedagar med början efter nämndens 
sammanträde på förmiddagen den 27 februari och sedan fortsätter den 28 februari. 
En av programpunkterna är studiebesök på kommunens Arbetsmarknads- och in-
tegrationskontor (AIK).  Kallelse och program skickas ut senare.  
 

 Kommunalråd Jonny Gahnshag kommer inom kort att delta vid ett sammanträde 
med sociala utskottet. 

 
Socialchef Ingalill Frank: 
 

 Kommundirektör Dan Nygren genomför nu verksamhetsbesök. Han kommer att 
besöka kommunens olika verksamheter tillsammans med ansvariga chefer. På 
fredag den 31 januari kommer han att besöka socialförvaltningens försörjningsen-
heter samt Dialogen.  
  

 Förvaltningen arbetar nu för fullt med att färdigställa bokslutet. Som det ser ut 
just nu slutar det med ett överskott på 2,7 miljoner. En av orsakerna till överskot-
tet är att en gruppbostad inte kommit igång. Vuxensektionens åtgärder har också 
gett resultat. Den ekonomiska månadsrapporten kommer att presenteras för 
nämnden fr.o.m. nästa månad.  

 

 



16 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
29 januari 2014, § 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 16 
januari 2014 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokoll från Socialförvaltningens förvaltningssamverkansgrupp 2013-12-
16. Dnr SOC0013/13 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-11-26, § 256; Förvaltningsgemen-
samma granskningsområden i internkontrollplaner 2014. Dnr SOC0202/13 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-12-12,  
§ 290; Ändringar i genomförandeorganisation för Falu kommuns lokala mil-
jöprogram. Övrig post 2013-12-23 
§ 292; Antagande av Vision för Falu kommun. Övrig post 2013-12-23 
§ 299; Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, kommun-
fullmäktiges valberedning, ledamot och andre vice ordförande i socialnämn-
den, ersättare i valnämnden samt ledamot i Falu stads besparingsfond.  Dnr 
SOC0005/13 

4. Verdandi Faluns verksamhetsberättelse 2013 samt rekvirering av anslag. Dnr 
SOC0245/13 

5. Beslut IVO 2013-12-19, tillsynsärende vid Vuxensektionen. Dnr 
SOC0057/13 

6. Beslut IVO 2014-01-08, tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen.            
Dnr SOC0090/13 

7. Information från IVO om kommande tillsyn av kommunernas individ- och fa-
miljeomsorg, området barn och familj, under 2014. Övrig post 2013-12-27 

8. Beslut SKL 2013-12-13; Överenskommelse om fördjupade medicinska utred-
ningar 2014-2015. Övrig post 2013-12-17 

9. Beslut SKL 2013-12-13; Överenskommelse om evidensbaserad praktik för 
god kvalitet inom socialtjänsten 2014. Övrig post 2013-12-17 

10. Beslut SKL 2013-12-13, Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa för år 2014. Övrig post 2013-12-17 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Remiss om föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 

Diarienummer SOC0235/13-750 

Beslut 

Nämnden avstår från att avge yttrande på remissen. 
 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har översänt förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära re-
lationer och socialnämnden bereds tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen 
ska avge ett gemensamt yttrande och BRÅ är utsedd att vara samordnare. Utöver social-
nämnden har även omvårdnadsnämnden getts möjlighet att yttra sig över förslaget.  
 
Förslaget anger på ett tydligt sätt vilka krav som ställs på kommunerna när det gäller om-
rådet våld i nära relationer. Förslaget i sin helhet är konkret och tydligt och det finns inte 
några invändningar eller synpunkter av betydelse att anföra mot förslaget.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relation 

Diarienummer SOC0249/13-047 

Beslut 

Socialförvaltningens ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvali-
tetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts 
för våld av närstående och våldsutövare godkänns.  

 
Sammanfattning 
Kommunerna har möjlighet att hos Socialstyrelsen ansöka om utvecklingsmedel för ar-
bete mot våld i nära relation. Ansökan skulle vara inkommen till Socialstyrelsen den 8 
januari 2014 och en preliminär ansökan har därför skickats in tillsammans med omvård-
nadsförvaltningen då endast en ansökan per kommun är möjlig. Omvårdnadsförvalt-
ningen som ansökt om och beviljats utvecklingsmedel föregående år avser att fortsätta 
utvecklingsarbetet under 2014 varför en gemensam ansökan ska göras.  
 
Det finns tre utvecklingsområden som är möjliga att söka medel för och förvaltningen 
avser att utveckla samtliga av dessa.  
 

1. Förutsättningar för en fungerande verksamhet 
2. Socialtjänstens arbete med upptäckt, utredning och uppföljning 
3. Socialtjänstens arbete med insatser för skydd, stöd och behandling. 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-15 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm 
Enhetschef Karin Olsson Isidorsson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Ersättningsnivåer för habiliteringsersättning 

Diarienummer SOC0113/13-749 

Beslut 

Nämnden godkänner förvaltningens förslag på ersättningsnivåer för habiliteringser-
sättning.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar den 11 oktober 2012 att habiliteringsersättningen återinförs 
från och med 2014 och att ersättningsnivån skall fastställas i budgetprocessen för år 2014. 
Där fastslås att 1 200 000 kronor tillförs för återinförande av habiliteringsersättning.  
 
Under år 2014 antas 202 personer delta i daglig verksamhet 46 veckor efter önskemål och 
behov. Ersättning utgår efter antal arbetstimmar per dag. Heltid omfattar 5-7 timmar per 
dag och deltid omfattar 2-4 timmar per dag. Daglig verksamhet under två timmar per dag 
ger ingen ersättning.  
 
Ersättningsnivåerna beräknas till 30 kronor för heldag och 15 kronor för halvdag. Admi-
nistrativa kostnader beräknas till 200 000 kronor per år.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Ansökan från RSMH Falun om ekonomiskt bidrag till verksamhet 
2014 

Diarienummer SOC0200/13-753 

Beslut 

Ansökan från RSMH Falun om ekonomiskt bidrag till verksamhet för 2014 beviljas 
med 25 000 kronor ur Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
RSMH Falun är en ideell förening för människor med psykiska funktionshinder. Före-
ningen ansöker om ekonomiskt bidrag till verksamhetsåret 2014. Aktiviteter som planeras 
och önskas bidrag till är bl.a. resa till Tandådalen, firande av midsommar med mat och 
gemensamt julbord. Föreningen deltar också i kulturaktiviteter, där kostnaden oftast delas 
mellan deltagarna och föreningen.  
 
Ericssonska fonden för pauvres honteux får bl.a. användas för kollektiva sociala ändamål 
inom Falu kommun.  
 
Förvaltningen föreslår att RSMH Falun beviljas ekonomiskt bidrag till verksamheten 
2014 med 20 000 kronor ur Ericssonska fonden för pauvres honteux. 
 
Förslag på sammanträdet 
Renée Andersson (-): Enligt beslutet  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-03 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
RSMH Falun, Myntgatan 10-14, 791 62 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum  

Socialnämnden 2014-01-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Information av Barn- och familjesektionen - Signs of safety 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen om metoden Signs of safety. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar enhetschef Linn van Bruggen och informerar om meto-
den Signs of safety som man börjat använda vid Barn- och familjesektionen. Metoden 
utvecklades i Australien under mitten av 1990-talet. 
  
Signs of safety beskrivs vara ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat 
arbetssätt. Fokus ligger på att göra barn, föräldrar och andra involverade, delaktiga och 
engagerade i samtal och dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge.  
. 

 
 
 


