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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 
Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 13:15–15:30 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf C Annika Eriksson 
 S Mustafa Güclü FAP Hans Matsols 
 S Renée Andersson KD Håkan Nohrén 
 V Stefan Nyrén 
 MP Sara Ritäkt 
 
Tjänstg. ersättare M Gunilla Franklin  I stället för Jean-Francois Loise (M) 
 
Övriga deltagare 
Ersättare S Ingvar Sahlander M Christine Block 
 S Siv Eriksson C Kjell Eriksson 
 S Kent Blomqvist  
 S Sonja Skansgård  
 V Zohreh Anhari  
 MP Sofia Hedman 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Bror Johansson, bitr socialchef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, sektionschef 
 Marie Pettersson, sektionschef Ove Stenberg, controller 
 Britta Isberg, adm chef, § 110 Karin Eriksson, LSS-handläggare, § 110 
 Sonja Stenvall, It-samordnare, § 110 Göran Rosenström, Utv.chef, § 110 
 Margareta Danielsson, ekonom, § 110 Pia Pousette, Resurs LSS, § 110 
 Praktikant LSS, § 110 Sara Quarles van Ufford, soc.sekr, § 104
 Ann Ayoub, sekreterare 
 
Övriga XXX, Ensolution AB, § 110 
 

Utses att justera Mustafa Güclü 

Justeringsdag  2012-05-30 

Justerade paragrafer  104-121, exkl. §§ 104-107 som omedelbart justerats 2012-05-23 
 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Mustafa Güclü 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2012-05-23 

Datum när anslaget sätts upp  2012-06-01 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Yttrande avseende överklagat beslut gällande LVU-vård, sekretess 

Ärende 88798 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Yttrande avseende överklagat beslut gällande LVU-vård, sekretess 

 Ärende 88799 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Yttrande avseende överklagat beslut gällande LVU-vård, sekretess 

Ärende 88800 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Yttrande avseende ansökan om adoption, sekretess 

Ärende 88512 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS, första kvartalet 
2012 

Dnr SOC0014/12-787 

Beslut 
1. Socialnämnden har tagit del av rapporten. 
2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
3. Anmäla till kommunfullmäktige att totalt tio beslut enligt § 9 Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) inrapporterats till socialstyrelsen. Av dessa är sex beslut ej 
verkställda inom det första kvartalet 2012. Övriga är inrapporterade tidigare som ej verk-
ställda men har nu verkställts.  

 
Sammanfattning 
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att, enligt § 28 Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), en gång per kvartal rapportera gynnande beslut enligt § 9 samma lag, 
som inte verkställts inom tre månader till Socialstyrelsen. Rapporteringen ska även delges kom-
munens revisorer. Till kommunfullmäktige skall endast statistik lämnas som anger antalet gyn-
nande beslut som ej verkställts.  

För första kvartalet 2012 avser de ej verkställda besluten insatserna bostad för vuxna och daglig 
verksamhet.  
 
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-27 

 
 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun (ej individrapporter) 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL första kvartalet 
2012 

Dnr SOC0015/12-787 

Beslut 
1. Socialnämnden har tagit del av rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Anmäla till kommunfullmäktige att tre beslut enligt Socialtjänstlagen kap 4 § 1 har 
inrapporterats till socialstyrelsen.  

 
Sammanfattning 
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att, enligt kap 16 § 6 f Socialtjänstlagen (SoL) att en 
gång per kvartal rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § samma lag, som inte verkställts 
inom tre månader till Socialstyrelsen. Rapporteringen ska även delges kommunens revisorer. Till 
kommunfullmäktige skall endast statistik lämnas som anger antalet gynnande beslut som ej verk-
ställts.  
 
För första kvartalet 2012 avser de ej verkställda besluten bistånd i form av kontaktperson och 
kontaktfamilj.  
 
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-27 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun (ej individrapporter) 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Information om Kostnad per brukare (KPB) 

Dnr SOC 0007/12-700 

Beslut 
 Socialnämnden har tagit del av informationen om Kostnad per brukare. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar representant från Ensolution AB och redovisar resultatet 2011 
avseende Kostnad per brukare (KPB). Sveriges kommuner och landsting står bakom KPB som är 
en metod att mäta kostnaden per brukare. Redovisat resultat innefattar alla kostnader som krävs 
för att bedriva omsorg som t.ex. löne- och lokalkostnader.  
 
Beslutsunderlag 
Visad presentation vid dagens sammanträde 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Information om kommunalisering av hemsjukvården i Dalarnas län 

Dnr SOC0116/12-771 

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
Socialchef Ingalill Frank informerar nämnden om Region Dalarnas förslag om att rekommendera 
kommuner och landsting att godkänna avtal med bilagor om övertagande av hälso- och sjuk-
vårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län. Avtalet gäller 
från och med 2013-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommu-
ner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Region Dalarnas förslag om Kommunalisering av hemsjukvården i Dalarnas län 2012-05-03 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 112 Muntlig information 

Dnr SOC0007/12-700 

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen 

 
Sammanfattning 
 

• Socialchef Ingalill Frank informerar nämnden om att kommunen genomfört 
medarbetarenkäten Attityd 2012 under mars månad. Syftet är att undersöka medarbetar-
nas arbetssituation och vad de tycker och tänker om kommunen som arbetsgivare. Det 
övergripande resultatet för socialförvaltningen har förbättrats rejält sedan förra mätningen 
2010.   

 
• Ersättare Kjell Eriksson (C) informerar från ett uppskattat seminarium ”Hur skapar vi ett 

bra mottagande för ensamkommande barn i Dalarna” som han och ersättare Sonja Skans-
gård (S) deltagit i den 15 maj 2012.   

 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 113 Skriftliga delgivningar 

Dnr SOC0006/12-700 
 

Beslut 
Nämnden har tagit del av delgivningarna. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i PM daterat 2012-04-10 med bilagor 
enligt följande: 
 
1. Protokoll från Falu kommuns Kommunala handikappråd 2012-03-28 . Övrig post 2012-04-

24 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-04-12, § 47; Beslut om personlig assistans 
på entreprenad. Dnr SOC0179/11-746  

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-04-18, § 33; Sammanfatt-
ning av kartläggning resultatmått Kvalitetsnätverk Bergslagen.  Övrig post 2012-05-04  

 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 114 Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr SOC0016/12-002 
 

Beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 23 maj 2012, § 114, 
godkänns. 

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

• Personalärenden 
 Anställning – entlediganden, beslut nr 197-292 

• Socialnämndens kurs- och konferensverksamhet 
 Beslut nr 1-7, förteckning daterad 2012-05-14 

• Tecknade avtal 
 Oktober 2011 – april 2012, förteckning daterad 2012-05-14 

• Sociala utskottets protokoll 
 2012-03-29, § 117 
 2012-04-10, § 118-145 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 115 Ekonomisk rapport till och med april 2012 

Dnr SOC0003/12-042 

Beslut 
Nämnden har tagit del av den ekonomiska månadsrapporten till och med april 2012. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med april 2012 samt analys 
och planerade vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
• Socialnämndens sammantagna underskott gentemot budget beräknas bli -7,9 mkr vid årets 

slut. 
• Förvaltningsledning och administration bedöms få ett överskott på 0,6 mkr. 
• Vuxensektionen bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvikelse mot budget 

med -4,5 mkr och HVB-placeringar för vuxna med -3,0 mkr. 
• Barn- och familjesektionen bedömer att familjehem/jourhem får ett underskott med -3,0 

mkr.  
• LSS-sektionen bedömer att budgetavvikelsen för personlig assistans blir -2,0 mkr, externa 

placeringar -3,0 mkr och grupp/servicebostad +5,0 mkr på grund av att nya service- och 
gruppbostäder inte kommer att starta under året. Daglig verksamhet och övrigt bedöms få ett 
budgetöverskott på 2,0 mkr. 

 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport till och med april 2012 daterad 2012-05-15 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 116 Yttrande över Medborgarförslag; Återinför habiliteringsersättningen och 

ledsagares omkostnader 

Dnr SOC0268/11-008 
 

Beslut 
 Förslag till kommunstyrelsen: 

 Medborgarförslag ”Återinför habiliteringsersättning och ledsagares omkostnader” avslås. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget 
”Återinför habiliteringsersättning och ledsagares omkostnader”. Förslagsställaren vill att den 
tidigare kallade habiliteringsersättningen till personer med funktionsnedsättning ska återinföras 
från och med 2012-01-01 och att ersättningen fastställs till 50 kronor per dag och 25 kronor per 
halvdag. Vidare föreslås att ersättning för ledsagares omkostnader återinförs från och med 2012-
01-01.  
 
Nämnden anser att det i budget för 2012-2013 saknas ekonomiska förutsättningar att finansiera 
ett återinförande av habiliteringsersättningen samt att Högsta förvaltningsdomstolen och förvalt-
ningsrätten i Falun fastslagit i domar 2011 att kommunen inte kan bli ansvarig för omkostnader 
till ledsagare.  
 
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-02 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 117 Ansökan från Gruvrisets fritidsgård om bidrag till sommarresa 2012 

Dnr SOC0104/12 

Beslut 
Ansökan från Gruvrisets fritidsgård om ekonomiskt bidrag till sommarresa till Visby, Got-
land beviljas med 10 000 kronor ur enskilda barnhemmets donationsfond. 

 
Sammanfattning 
Gruvrisets fritidsgård ansöker om ekonomiskt bidrag för resa till Visby på Gotland. Den totala 
kostnaden beräknas uppgå till 50 400 kronor. Större delen finansierar fritidsgården själv på olika 
sätt och redovisar i sin ansökan insamlade medel på 40 445 kronor. I ansökan framställer man 
om ett ekonomiskt bidrag från lämplig donation hos socialnämnden för att täcka reskostnaden. 
 
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-30 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Gruvrisets fritidsgård 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Ansökan från PRO i Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för 
pensionärer över 80 år. 

Dnr SOC0105/12-753 

Beslut 
Ansökan från PRO-Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 år be-
viljas med 22 000 kronor ur Stiftelsen Anna Svedlunds donation.  

 
Sammanfattning 
PRO-Svärdsjö ansöker genom sin sekreterare om bidrag till resa i augusti 2012 för pensionärer 
över 80 år. Totalt ansöks om 22 000 kronor. Föreningen har under flera år beviljats bidrag.  
 
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-30 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
PRO-Svärdsjö, c/o XXX, 790 23 Svärdsjö 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 119 Ansökan från RIA i Falun om verksamhetsbidrag för 2012 

Dnr SOC0107/12-753 

Beslut 
Ansökan från Föreningen RIA Hela Människan i Falun om ekonomiskt bidrag till verksam-
heten 2012 beviljas med 250 000 kronor ur Hjalmar Grönblads testamentsfond.  

 
Sammanfattning 
Föreningen RIA Hela Människan i Falun har ansökt om bidrag med 250 000 kronor till sin verk-
samhet för 2012. Föreningens verksamhet framgår av årsredovisning 2011. Socialnämnden har 
under många år beviljat RIA bidrag.  
 
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-04 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Föreningen RIA Hela Människan i Falun, Kristinegatan 17, 791 73 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i tält på Stora 
torget i samband med Falukalaset 

Dnr SOC0112/12-702 

Beslut 
1. Ansökan från Dan Mag Nöje AB om tillfälligt tillstånd beviljas för servering av starköl, vin, 

annan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i serveringstält på Stora torget un-
der Falukalaset 2012-05-31 – 06-02. Serveringstider kl 11.00 – 02.00.  

2. Minst fyra av polis förordnade vakter ska tjänstgöra under hela serveringstiden och särskilt 
bevaka att drycker ej langas ut från uteserveringen 

 
Sammanfattning 
Dan Mag Nöje AB ansöker om tillfälligt serveringstillstånd för servering av starköl, vin, annan 
jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i serveringstält på Stora torget 2012-05-31 – 
06-02, kl 11.00 – 02.00 i samband med Falukalaset. Sökanden har serveringstillstånd för restau-
rang Victus Cella i Falun. Tillfälliga tillstånd har lämnats till sökande för servering vid olika till-
fällen under 2011 och 2012. Serveringarna har skötts utan anmärkning. Samtliga remissinstanser 
tillstyrker ansökan. Polismyndigheten har kravet om fyra förordnade vakter för serveringstältet 
och dess uteservering samt att bevakning särskilt sker så att drycker inte langas ut från uteserve-
ringen.  
 
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-08 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Dan Mag Nöje AB, Hälsingtorget 1, 791 61 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-05-23 
_____________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 121 Fastställande av förfrågningsunderlag inför upphandlingen av personlig 

assistans 

Dnr SOC 0179/11-746 

Beslut 
Fastställandet av förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av personlig assistans delegeras 
till socialnämndens ordförande efter samråd med styrgruppen.  

 
Sammanfattning 
För att processen med upphandling av personlig assistans ska fungera optimalt bör fastställandet 
av förfrågningsunderlaget delegeras. Delegat ska fatta beslutet om fastställande efter samråd med 
styrgruppen. Preliminär tidplan för hela processen är upprättad.  
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
 
 


	§ 104 Yttrande avseende överklagat beslut gällande LVU-vård, sekretess
	§ 105 Yttrande avseende överklagat beslut gällande LVU-vård, sekretess
	§ 106 Yttrande avseende överklagat beslut gällande LVU-vård, sekretess
	§ 107 Yttrande avseende ansökan om adoption, sekretess
	§ 108 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS, första kvartalet 2012
	§ 109 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL första kvartalet 2012
	§ 110 Information om Kostnad per brukare (KPB)
	§ 111 Information om kommunalisering av hemsjukvården i Dalarnas län
	§ 112 Muntlig information
	§ 113 Skriftliga delgivningar
	§ 114 Anmälan av delegationsbeslut
	§ 115 Ekonomisk rapport till och med april 2012
	§ 116 Yttrande över Medborgarförslag; Återinför habiliteringsersättningen och ledsagares omkostnader
	§ 117 Ansökan från Gruvrisets fritidsgård om bidrag till sommarresa 2012
	§ 118 Ansökan från PRO i Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 år.
	§ 119 Ansökan från RIA i Falun om verksamhetsbidrag för 2012
	§ 120 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i tält på Stora torget i samband med Falukalaset
	§ 121 Fastställande av förfrågningsunderlag inför upphandlingen av personlig assistans

