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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 
 

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, § 174-191 
 V Stefan Nyrén, § 174-176, 178-197 FAP Hans Matsols 
   KD Håkan Nohrén 
  
Tjänstgörande S Ingvar Sahlander i stället för Renée Andersson (S) 
Ersättare S Kent Blomqvist i stället för Sara Ritäkt (MP)  
 V Zohreh Anhari, § 177 i stället för Stafan Nyrén (V) 
 C Kjell Eriksson, § 192-197 i stället för Annika Eriksson 
Övriga deltagare 
Ersättare S Sonja Skansgård M  Gunilla Franklin 
 V Zohreh Anhari C Kjell Eriksson 
   FP Fredrik Adolphson 
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Bror Johansson, bitr socialchef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, sektionschef 
 Marie Pettersson, sektionschef Göran Rosenström, Utv.chef 
 Ove Stenberg, controller 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 
Övriga Hans-Erik Rehnstam, polismyndigheten, § 183 

Utses att justera Hans Matsols 

Justeringsdag   

Justerade paragrafer  174-197 
 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Hans Matsols 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2012-09-25 

Datum när anslaget sätts upp   

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 
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§ 177 Anmälan till socialstyrelsen i samband med vård och behandling på Bup i Falun, 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 191 Förändrad organisatorisk placering av kommunens ANDT - strateg ............................. 21 

§ 192 Yttrande över motion från Ove Raskopp (--) om "Ett utökat ansvarstagande för att 
 motverka den negativa utveckling som sker" ................................................................. 22 

§ 193 Yttrande över Detaljplan för bostäder vid Tallbacksvägen, Falu kommun .................... 23 

§ 194 Yttrande över Detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen i Falu kommun .. 24 

§ 195 Ansökan om donationsbidrag till grundbidrag till pensionärsföreningen SPF- 
 falubygden för verksamhetsåret 2012 ............................................................................. 25 

§ 196 Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om bidrag till onsdagsträffar/terapiträffar .......... 26 

§ 197 Ansökan från Sensus studieförbund om ekonomiskt bidrag till höstlovsaktiviteter för 
 skolungdom i Bojsenburg under höstlovet ..................................................................... 27 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 174 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/12 

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

• Nytt ärende – Återrapportering till länsstyrelsen avseende projekt om utveckling av 
ett Dalarnas kompetenscentra mot våld i nära relationer, Fas 3  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 175 Nedläggning av faderskapsutredning, sekretess 

Diarienummer   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 176 Nedläggning av faderskapsutredning, sekretess 

Diarienummer   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 177 Anmälan till socialstyrelsen i samband med vård och behandling på Bup i 
Falun, sekretess 

Diarienummer SOC0169/12 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 178 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och 
familjesektionen, placeringsgruppen, sekretess 

Diarienummer SOC0166/12 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 179 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Vuxensektionen, 
Försörjningsenheten 1, sekretess 

Diarienummer SOC0159/12 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 180 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS andra kvartalet 
2012 

Diarienummer SOC0014/12 

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

och service till vissa funktionshindrade (LSS) inrapporterats till socialstyrelsen. Av dessa är 
fem beslut ej verkställda inom det andra kvartalet 2012. Övriga är inrapporterade tidigare 
som ej verkställda men har nu verkställts eller i ett fall avslutats utan verkställighet. 

 

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 
kommunens revisorer. Till kommunfullmäktige skall endast statistik lämnas som anger antalet 
gynnande beslut som ej verkställts.  

För andra kvartalet 2012 avser de ej verkställda besluten insatserna avlösarservice i hemmet, 
kontaktperson, bostad för vuxna och daglig verksamhet.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-23 

 
 
 

 
 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 181 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL andra kvartalet 
2012 

Diarienummer SOC0015/12 

Beslut 
1. Socialnämnden har tagit del av rapporten. 
2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
3. Socialnämnden anmäler 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 
verkställts.  

För andra kvartalet 2012 avser de ej verkställda besluten bistånd i form av kontaktperson och 
kontaktfamilj.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-03 

 
 
 
 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 182 Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid LSS-sektionen, personlig 
assistans, sekretess 

Diarienummer SOC0040/12 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 183 Information från polisen om ordningen vid olika tillfällen och 
arrangemang våren/sommaren 2012 

Diarienummer SOC0007/12 

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar kommissarie Hans-Erik Rehnstam och informerar nämnden om 
verksamheten vid polisens rättsenhet. En centralisering inom myndigheten är på gång vad gäller 
serveringstillstånd. Kommunen remitterar ansökningar om serveringstillstånd till 
Polismyndigheten som tar ställning till om behov finns av ordningsvakter och i så fall hur 
många.  

Vidare informerar Hans-Erik Rehnstam om hur ordningen har varit under våren/sommaren vid 
olika tillfällen och arrangemang. Polisen jobbar med att vara synliga och det är 0-tollerans som 
gäller avseende alkohol hos underåriga och på offentlig plats. Över lag kan sägas att det har varit 
relativt lugnt. Färre anmälningar och förverkanden jämfört med förra året. Dåligt väder har 
förmodligen haft inverkan på detta.   

 

 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 184 Muntlig information  

Diarienummer SOC0007/12 

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Följande information delges socialnämnden vid dagens sammanträde: 

Ordförande Christina Knutsson (S): 
- Socialnämndens ledamöter, ordinarie och ersättare, har möjlighet att delta i 

repetitionsutbildning ”Digitala nämnden”. Ett antal utbildningstillfällen finns. Anmälan 
genom nämndsekreteraren.  

- Påminnelse om utbildningsdagen tillsammans med skolnämnden den 26 oktober i 
integrationens tecken. På förmiddagen föreläser journalisten Per Brinkemo om somalisk 
kultur och om vägar till integration och samförstånd. Under eftermiddagen Workshop 
som leds av arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK). Anmälan till 
nämndsekreteraren senast den 8 oktober 2012.   

 

Socialchef Ingalill Frank: 

- Rekrytering av alkoholhandläggare pågår. Beslut inom kort. 
 

Sektionschef Ylva Renström, Barn- och familjesektionen: 

- Förberedelser för att verkställa de politiska prioriteringarna inför 2013, d.v.s. att förstärka 
öppenvården för utsatta barn i nära samverkan med skolförvaltningen. Sektionen har 
arbetat med lokalfrågan, rekrytering av ny personal samt inlett diskussioner om nya 
insatser och arbetsmetoder som ska erbjudas i öppenvården. Kontakt har tagits med 
skolförvaltningen och gemensamt studiebesök ska bl.a. genomföras den 2 oktober 2012. 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 185 Skriftlig information 

Diarienummer SOC0006/12 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 17 
september 2012 med bilagor enligt följande: 

1. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2012-06-19. Dnr 
SOC0013/12-021 

2. Protokoll från Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 2012-06-13. Övrig post 2012-
08-29 

3. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2012-06-13. Övrig post 2012-08-29 

4. Protokoll från Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 2012-08-01. Övrig post 2012-
08-29 

5. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2012-08-28. Övrig post 2012-09-11 

6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 143; Ianspråktagande av 
nämndbuffertar för 2012. Dnr SOC0003/12-042 

 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 186 Delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/12 

Beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 25 september 2012, § 186 
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 730-857 

Sociala utskottets protokoll 
2012-08-15, §§ 284-333 
2012-09-05, §§ 334-370 

Tecknade avtal  
Juli 2012. Förteckning daterad 2012-08-14, dnr SOC0118/12 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 187 Delårsbokslut 2012-08-31  och verksamhetsplan 2013 

Diarienummer SOC0003/12 

Beslut 
Nämnden har tagit del av delårsbokslutet 2012-08-31 och Verksamhetsplan 2013 och 
ekonomisk plan för 2014 och 2015. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningens ekonomiska uppföljning per den 31 augusti 2012 med prognostiserat 
resultat till årets slut pekar på en negativ avvikelse mot budget med 9,6 mkr. 

 

   2014-04-30 2012-08-31 2012-12-31 

   Prognos Utfall Prognos 

Barn- och familjesektionen -3,0 mkr -1,3 mkr -2,0 mkr 

LSS-sektionen +2,0 mkr +0,4 mkr +3,0 mkr 

Vuxensektionen -7,5 mkr -8,2 mkr -11,5 mkr 

Förvaltningsgemensamma kostnader +0,6 mkr +2,3 mkr +0,9 mkr 

Summa -7,9 mkr -6,8 mkr -9,6 mkr 

  

I verksamhetsplan 2013 redogörs bland annat för målen för god ekonomisk hushållning, 
strategiska mål enligt styrkort, kvalitetsdeklarationer och kommande investeringar. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-17 
Verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan för 2014 och 2015 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 188 Återrapportering av gruppbostaden Slätta centrums vidtagna åtgärder 
utifrån kvalitetsuppföljning 

Diarienummer SOC0144/11 

Beslut 
Socialnämnden godkänner de vidtagna åtgärderna genomförda vid gruppbostaden Slätta 
centrum, LSS.  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen genomförde i maj-juni 2010 en kvalitetsuppföljning av gruppbostaden Slätta 
centrum. I uppföljningen framkom vilka styrkor och svagheter som fanns i verksamheten. 
Enhetschef och personal har utifrån dessa arbetat fram förslag på lämpliga åtgärder. Åtgärderna 
presenterades för socialnämnden den 21 mars 2012. Då beslutades det att enheten skulle 
återrapportera föreslagna åtgärder senast i september 2012. Enligt socialförvaltningens 
bedömning har enheten påbörjat eller genomfört åtgärder inom de flesta områdena där brister 
påpekades.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-05 

 
 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Marie Pettersson, sektionschef LSS 
Lena Hansols, enhetschef LSS  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 189 Återrapportering till länsstyrelsen avseende projekt om utveckling av 
Dalarnas kompetenscentra mot våld i nära relationer, fas 3 

Diarienummer SOC0243/09 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner slutrapporten angående projekt avseende utveckling av regionalt 

kompetenscentra mot våld i nära relationer. 

2. Socialförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen Dalarna om utbetalning av tidigare beviljade 
projektmedel med 270 tkr. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen beslutade den 28 juni 2011 att bevilja socialnämndens ansökan om projektmedel 
för sex månader med högst 270 000 kronor för projektet Dalarnas kompetenscentra mot våld 
(DKV), fas 3. Beslutet avsåg perioden 31 december 2012 – 30 juni 2012 och slutrapport ska nu 
sändas till länsstyrelsen eftersom projekttiden gått ut. Den sista projekttiden har varit inriktad på 
att fortsätta genomförandet av den regionalt antagna handlingsplanen.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-05 

 
 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, Plan- och beredskapsenheten, 791 84 Falun 
Högskolan Dalarna, Socialtjänstens utvecklingscentrum, 791 88 Falun 
Socialnämnden i Borlänge kommun, 781 81 Borlänge 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 190 Anställning med tidsbegränsat befattningskontrakt, sektionschef Barn- 
och familjesektionen 

Diarienummer SOC0174/12 

Beslut 
1. Johan Gnospelius anställs som sektionschef med ansvar för Barn- och familjesektionen. 

2. Befattningskontraktet för sektionschefen godkänns. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 
För högre befattningar inom socialförvaltningen tillämpas tidsbegränsade kontrakt på respektive 
befattning; biträdande socialchef samt sektionschefer. Aktuell befattningshavare har då en 
tillsvidareanställning utan chefsförordnande i ”botten”. Kontrakten följer en standardmall som 
upprättats och beslutats av kommunstyrelsen. 

Nuvarande befattningshavare går vidare till andra arbetsuppgifter i förvaltningen och rekrytering 
av ny chef påbörjades i juni. Elva ansökningar inkom och två av dem intervjuades av fack, 
enhetschefer samt arbetsgivaren. De två kandidaterna har också genomgått de tester som 
kommunen beslutat ska genomföras vid chefsrekryteringar.  Enhetschefer och fack är eniga med 
arbetsgivaren om att anställa Johan Gnospelius som sektionschef 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-24 

 

 
 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Johan Gnospelius 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 191 Förändrad organisatorisk placering av kommunens ANDT - strateg 

Diarienummer SOC0168/12 

Beslut 
1. Kommunens ANDT-strateg organisatoriskt överflyttas från socialnämnden till kommun-

styrelsen (stadskanliset) från och med den 1 januari 2013 

2. En ramväxling sker mellan socialnämnden och kommunstyrelsen med 250 tkr i 2013 års 
prisnivå. 

 

Sammanfattning 
ANDT-strategen är idag organisatoriskt placerad under socialnämnden och ska inom sitt verk-
samhetsområde arbeta gentemot det geografiska området Falu kommun och inom koncernen 
Falu Kommun. Uppdraget är ett kommunövergripande uppdrag/kommunstyrelseuppdrag. 
Antagna styrdokument av kommunfullmäktige för verksamheten är Falu kommuns drogpolitiska 
handlingsprogram och lokalt folkhälsoprogram (målområde 11).  

I syfte att tydliggöra att det är ett kommunstyrelseuppdrag inom koncernen Falu Kommun anser 
socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen/stadskansliet att ANDT-strategen 
organisatoriskt placeras under kommunstyrelsen. Klara samband och synergieffekter har kon-
staterats under de senaste åren via den samverkan som har skett mellan ANDT-strategen och 
BRÅ-samordnaren inom deras verksamhetsområden. Vilket tydligt indikerar att placeringen 
inom kommunstyrelseförvaltningen bör vara stadskansliet där BRÅ-samordnaren är placerad. 
Det i syfte att förstärka dessa synergieffekter.  

Nämndens beslut är enligt kommunstyrelse- och socialförvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelse- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-05 

 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 192 Yttrande över motion från Ove Raskopp (--) om "Ett utökat 
ansvarstagande för att motverka den negativa utveckling som sker" 

Diarienummer SOC0146/12 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen: 

Ove Raskopps (--) motion avslås med hänvisning till de insatser som allmänt pågår i Falu 
kommun och på skolans område vad avser tobaksområdet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 2 juli 2012 remitterat Ove Raskopps motion för yttrande av 
socialnämnden. Skolnämnden har tidigare yttrat sig över motionen.  

Ove Raskopps motion beskriver allmänt det hot som dagens ungdomar utsätts för från olika håll 
på folkhälsoområdet för att sedan specifikt inriktas mot farorna med tobak. Motionären föreslår 
att Falu kommun aktivt ska arbeta med att ”bemöta den uppblossande tobaksindustrins illvilliga 
försök att få yngre människor att börja nyttja tobak”. För att genomföra detta föreslås att en 
hälsorådgivare anställs på heltid för att undervisa främst lärare men också elever på skolan för att 
bjuda motstånd mot de krafter som utgör de största hoten mot hälsan. Dessutom föreslås att 
skolans arbete ska genomsyras av en stund och hållbar arbetsmiljö med en sådan atmosfär att 
elever och lärare tar avstånd från skadliga livsstilsmönster.  

Socialförvaltningen instämmer i det svar som lämnats från skolstyrelsen. Utöver detta kan 
tilläggas att socialnämnden har tillsynsansvaret i kommunen även på tobaksområdet sedan två år 
tillbaka och att de nu pågår ett intensivt arbete med att bland annat kontrollera alla 
försäljningsställen för att hindra försäljning till minderåriga. När det gäller specifikt skolan har 
tillsynsmyndigheten ett pågående arbete tillsammans med kommunens skolor med inriktning 
mot tobaksbruk.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-10 

 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 193 Yttrande över Detaljplan för bostäder vid Tallbacksvägen, Falu kommun 

Diarienummer SOC0156/12 

Beslut 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ”Detaljplan för Bostäder vid Tallbacksvägen i 
Falu kommun” till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra byggande av ett punkthus om som högst 17 våningar i skogsområde beläget mellan 
Hästbergs kyrkogård och befintliga hus längs Tallbacksvägen. Totalt 60 lägenheter planeras med 
hyresrätt som upplåtelseform.  

Socialförvaltningen välkomnar planerna på ytterligare byggande av bostäder med hyresrätt. 
Förvaltningen önskar dock att möjligheterna till ett integrerat gruppboende för människor med 
funktionshinder ska undersökas och om möjligt tillfogas detaljplanen.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-03 

 
 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 194 Yttrande över Detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen i Falu 
kommun 

Diarienummer SOC0164/12 

Beslut 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ”Detaljplan för Bostäder över om Nedre 
Gruvrisvägen i Falu kommun” till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med de-
taljplanen är att kunna uppföra bostadshus inom området som i gällande detaljplan är avsett för 
verksamheter.   

Socialförvaltningen välkomnar att det planeras för fler bostäder i kommunen. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-03. 

 
 
 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 

 



25 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 195 Ansökan om donationsbidrag till grundbidrag till pensionärsföreningen 
SPF-falubygden för verksamhetsåret 2012 

Diarienummer SOC0084/12 

Beslut 
Ansökan om bidrag till pensionärsföreningen SPF-falubygden för 2012 beviljas med 56 640 
kronor ur Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden ansöker om ekonomisk finansiering ur socialnämndens stiftelser och 
donationer till det fasta grundbidraget för pensionärsföreningen SPF-falubygden för 2012. Totalt 
omfattas 1 888 medlemmar.  

Totalt får varje förening 50 kronor/medlem i grundbidrag. Omvårdnadsnämnden har för egen del 
beslutat att finansiera bidraget med 20 kronor ur omvårdnadsnämndens budget och söker 
resterande 30 kronor ur donation. En samordning kommer att göras vid utbetalningen. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-11 

 
 
 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Omvårdnadsförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 196 Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om bidrag till 
onsdagsträffar/terapiträffar 

Diarienummer SOC0161/12 

Beslut 
Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO beviljas med 10 000 kronor ur Stiftelsen Samfond S4. 

Sammanfattning 
Sågmyra-Bjursås PRO har ansökt om bidrag till sina onsdagsträffar för medlemmarna. Träffarna 
äger rum på Bjursåsgården under perioden september-maj och har till syfte att motverka social 
isolering. Ca 20 besökare per träff.   

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-03 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sågmyra-Bjursås PRO, c/o XXX, 790 22 Sågmyra 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-09-25 
 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 197 Ansökan från Sensus studieförbund om ekonomiskt bidrag till 
höstlovsaktiviteter för skolungdom i Bojsenburg under höstlovet 

Diarienummer SOC0167/12 

Beslut 
Ansökan från Sensus Studieförbund om ekonomiskt bidrag till höstaktiviteter för skolung-
dom i Bojsenburg under höstlovet beviljas med 5 500 kronor ur Stiftelsen Hildur Melkers-
sons fond. 

Sammanfattning 
Sensus studieförbund har ansökt om ekonomiskt bidrag för att tillsammans med Hyresgästfö-
reningen och Ungdomsrådet i Bojsenburg ordna meningsfulla aktiviteter för ungdomar i Boj-
senburg under skolans höstlov 29 oktober till 2 november 2012. Bland planerade aktiviteter finns 
t.ex. föreläsningar, kurser i sömnad, musikverksamhet och filmvisning. De ansökta pengarna 
avses användas till tyger och mönster samt ”Lajvsvärd”. Bidrag för övriga kostnader under 
lovveckan har sökts från Kultur- och fritidsnämnden.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-07 

 
 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sensus Studieförbund, Gruvgatan 2, 791 62 Falun 
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