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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal Sundborn, kl. 13:15–16:00 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Gunilla Franklin, 2:e vice ordf  
 S Mustafa Güclü M Göran Fransén 
   C Kjell Eriksson 
   FAP Hans Matsols 
   KD Håkan Nohrén 
   
Tjänstgörande S Ingvar Sahlander 
Ersättare  i stället för Claes Mankler (S) 
 S Sonja Skansgård 
  I stället för Renée Andersson (-) 
 S Kent Blomqvist 
  I stället för Kenth Carlson (MP) 
 V Zohreh Anhari (V) 
  I stället för Stefan Nyrén (-) 
 
Övriga deltagare 
Ersättare S Malin Wellhard M  Eva Kyrk 
   C Torbjörn Petersson 
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Johan Gnospelius, sektionschef 
 Ove Stenberg, Controller Ylva Renström, utredningssekreterare 
 Ann Ayoub, sekreterare 
  
Övriga  XXX och XXX, Kvinnojouren, § 70 
  

Utses att justera Göran Forsén 

Justeringsdag 2014-04-29 

Justerade paragrafer 45-70  
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Göran Forsén 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2014-04-23 

Datum när anslaget sätts upp 2014-05-02  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning:  
 
§ 45 Förändring av föredragningslistan ....................................................................................... 5 

§ 46 Sekretessärende .................................................................................................................... 6 

§ 47 Anmälan av delegationsbeslut 2014 ..................................................................................... 7 

§ 48 Skriftliga delgivningar .......................................................................................................... 9 

§ 49 Muntlig information ........................................................................................................... 10 

§ 50 Ekonomisk rapport till och med mars 2014 ....................................................................... 11 

§ 51 Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen ......................................................................... 12 

§ 52 Yttrande över detaljplan för Korsnäsgården ...................................................................... 13 

§ 53 Ansökan från Trumbäckens gruppboende, vån 1, om ekonomiskt bidrag ur 
stiftelse ............................................................................................................................... 14 

§ 54 Ansökan från Trumbäckens gruppboende, vån 2, om ekonomiskt bidrag ur 
stiftelse ............................................................................................................................... 15 

§ 55 Ansökan från RIA Hela Människan i Falun om ekonomiskt bidrag ur stiftelse ................ 16 

§ 56 Ansökan från Särvux Komvux om ekonomiskt bidrag ur stiftelse .................................... 17 

§ 57 Ansökan från serviceboendet Skoghem i Grycksbo om ekonomiskt bidrag ur 
stiftelse ............................................................................................................................... 18 

§ 58 Ansökan från serviceboendet Gruvriset om ekonomiskt bidrag ur stiftelse ...................... 19 

§ 59 Ansökan från serviceboendet Nejlikan om ekonomiskt bidrag ur stiftelse ........................ 20 

§ 60 Ansökan från Bojsenburgs Ungdoms Råd om ekonomiskt bidrag ur stiftelse .................. 21 

§ 61 Ansökan från Dala Dansstudio om ekonomiskt bidrag ur stiftelse .................................... 22 

§ 62 Ansökan från Bjursåsgården om ekonomiskt bidrag ur stiftelse ........................................ 23 

§ 63 Ansökan från Bjursås Ridklubb om ekonomiskt bidrag ur stiftelse ................................... 24 

§ 64 Ansökan från omvårdnadsnämnden om ekonomiskt bidrag ur stiftelse till del av 
pensionärsorganisationers grundbidrag för år 2014 ........................................................... 25 

§ 65 Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om ekonomiskt bidrag ur 
stiftelse ............................................................................................................................... 26 

§ 66 Ansökan från Sågmyra Byaråd om ekonomiskt bidrag ur stiftelse .................................... 27 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Ansökan från Falu FK om ekonomiskt bidrag ur stiftelse.  ............................................... 28 

§ 68 Ansökan från Grundsärskolan åk 7-9 på Britsarvsskolan om ekonomiskt bidrag 
ur stiftelse ........................................................................................................................... 29 

§ 69 Ansökan från Svärdsjö-Envikens SPF-förening om ekonomiskt bidrag ur stiftelse .......... 30 

§ 70 Information av Kvinnojouren i Falun ................................................................................. 31 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

Innehållsförteckning sekretess 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/14-700  

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Ansökan från Svärdsjö-Envikens SPF-förening om ekonomiskt 
bidrag ur stiftelse 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Sekretessärende 

   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Anmälan av delegationsbeslut 2014 

Diarienummer SOC0016/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 23 april 
2014, § 47 godkänns. 

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

1. Tecknade avtal februari 2014. Förteckning 2014-04-14, beslut 8-14. Dnr 
SOC0018/14 

2. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden. Förteckning 2014-04-14, beslut 2-
5, Dnr SOC12/14 

3. Ombud för socialnämnden i samband med förhandling i Kammarrätten avseende 
förhandling om vård enligt LVU. Dnr SOC0060/14 

4. Överklagande av förvaltningsrättens dom 2014-03-05 samt utseende av ombud 
för socialnämnden. Dnr SOC0060/14 

5. MBL-protokoll 2014-03-18; Bemanningen vid Bäckvägen, Ramvägen och Dag-
lig verksamhet Slussen. Dnr SOC0019/14 

6. MBL-protokoll 2014-04-02; Hantering av VFU-tillägg inom socialförvalt-
ningen. 

7. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan LSS 2014-02-17. Dnr 
SOC0013/14 

8. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan Vuxen, Barn och familj 
samt enheterna administration och utveckling 2014-02-21. Dnr SOC0013/14 

9. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2014-02-24. Dnr 
SOC0013/14 

10. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 295-318. Pärmförva-
ring 

11. Enskilda ärenden vid LSS-sektionen mars 2014. Förteckning daterad 2014-04-
08. Dnr SOC0037/14 

12. Enskilda ärenden vid Vuxensektionens kommunpsykiatri mars 2014. Förteck-
ning daterad 2014-04-08. Dnr SOC0037/14 

13. Enskilda ärenden vid Vuxen- och Barn- och familjesektionen mars 2014. 
Förteckning daterad 2014-04-14. Dnr SOC0037/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

14. Sociala utskottets protokoll 2014-03-12, § 78-105 och 2014-03-17, § 106 
Pärmförvaring 

15. Enskilt ärende vid vuxensektionen, yttrande 2014-03-25 till IVO över Krokoms 
kommuns begäran om överflytt av ärende till Falun. Dnr SOC0027/14 

16. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen. Yttrande till IVO 2014-03-24 i 
tillsynsärende gällande ej verkställt beslut. Dnr SOC0055/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Skriftliga delgivningar  

Diarienummer SOC0006/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 23 april 2014, § 48. 

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

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-03-04, § 62; Justerat regelverk 
kring uppsägning av lokaler. Övrig post 2014-03-26 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-03-13, § 66; Delbeslut – Parla-
mentariskt arbete inför mandatperioden 2015-2018. Övrig post 2014-03-28 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-03-13, § 72; Entledigande från 
uppdrag som ersättare i socialnämnden. Dnr SOC0005/14 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-03-18; § 46; 
Redovisning av rapporten ”Kommunens Kvalitet i Korthet 2013. Övrig post 
2014-03-31 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19, § 44; 
Samverkan med Svenska Migrationscentret. Övrig post 2014-03-27 

6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19, § 46; Av-
tal om heltid med fackförbundet Vision. Övrig post 2014-03-27 

7. Familjerådgivningens verksamhetsberättelse 2013. Dnr SOC0070/14 

8. Kvinnojouren i Faluns verksamhetsberättelse 2013. Dnr SOC0024/14 

9. Meddelande från IVO om kommande inspektion; Verksamhetstillsyn vid 
Barn- och familjesektionen. Dnr SOC0053/14 

10. Beslut IVO 2014-03-12 i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen. Dnr 
SOC0184/13 

11. Beslut IVO 2014-03-17 i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen. Dnr 
SOC0024/14 

12. Ersättningsnämnden informerar om sin verksamhet – prövning av ansök-
ningar om ersättning från personer som när de var barn varit omhändertagna 
i samhällsvård perioden 1920 tom 1090. Övrig post 2014-03-25 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 23 april 2014, § 49. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde informerar socialchef Ingalill Frank om att förvaltningen har 
kommit överens med kommunens Integrations- och arbetsmarknadskontor (AIK) om 
nya rutiner för att återsöka den statliga ersättning som kommunen har rätt till från mi-
grationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Tidigare sökte både AIK och social-
förvaltningen dessa medel var för sig men fortsättningsvis ska AIK sköta återsökningen 
hos migrationsverket. Sedan överförs pengar från AIK till socialförvaltningen. Med 
denna modell kommer kommunen att få en mer samlad bild av den statliga ersättningen.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Ekonomisk rapport till och med mars 2014 

Diarienummer SOC0003/14-042 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 31 mars 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med mars 2014 
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på 
-7,5 mkr till årets slut. 

 Socialnämnden, förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje med 
budget. 

 Vuxensektionens prognos uppgår till ett underskott på 5,0 mkr, varav de största 
underskotten hänförs till ekonomiskt bistånd med -3,0 mkr och övriga stödinsat-
ser med -2,0 mkr. 

 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på -2,5 mkr på grund av 
att antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att överstiga budgete-
rad nivå. Osäkerheten rörande antal anmälningar samt antal vårddygn för famil-
jehem och jourhem kvarstår. 

 LSS-sektionens prognos är i linje med budget. Dock finns en osäkerhet om ut-
vecklingen av antal assistansärenden och externa placeringar. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 6,8 % till mars. Målet enligt för-
valtningsens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 % år 2014. På 
grund av efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad 
jämfört med förra månadsrapporten. 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport till och med mars 2014, daterad 2014-04-11 
 
__________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen 

Diarienummer SOC0065/14-709 

Beslut 

Nämnden har tagit del av socialförvaltningens kvalitetsberättelse för 2013.  
 
Sammanfattning 
I det allmänna rådet om ledningssystem (SOSFS 2011:09) framgår det att arbetet med 
att systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten bör dokumenteras i en 
årlig kvalitetsberättelse. Detta är första gången som socialförvaltningen sammanställer 
en sådan.  
 
Eftersom förvaltningen är i början av ett långsiktigt utvecklingsarbete av lednings-
systemet, har förvaltningen därför inte riktigt funnit formerna för hur det systematiska 
uppföljnings- och förbättringsarbete bör bedrivas. Årets kvalitetsberättelse är en ansats 
som inte riktigt uppnår de krav som beskrivs i SOSFS 2011:9. 
 
Inför 2014 års kvalitetsberättelse finns intentionen att förvaltningen mer samordnat fast-
ställer de gemensamma områden som ska följas upp i kvalitetsberättelsen. Därefter bör 
resultatet i förhållande till eventuella mål utvärderas och handlingsplaner för ut-
veckling/förbättring inom varje område sättas upp.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-31 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Yttrande över detaljplan för Korsnäsgården 

Diarienummer SOC0064/14-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ovan rubricerade ärende till bland 
andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att ersätta de föråldrade 
bestämmelserna med nya lämpliga bestämmelser ur markanvändningssynpunkt. Ingen 
ny bebyggelse planeras i området men en mindre byggrätt kommer att finnas kvar på 
fastigheten Korsnäs 1:24 för eventuellt framtida bebyggelse. Nämnden har inget att in-
vända mot den föreslagna detaljplanen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-02 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Ansökan från Trumbäckens gruppboende, vån 1, om ekonomiskt 
bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0032/14-753 

Beslut 

Trumbäckens gruppboende, våning 1, beviljas bidrag till utflykter och olika aktivi-
teter med 7 200 kronor ur stiftelsen Kurt Arne Fritz fond. 

 
Sammanfattning 
Trumbäckens gruppboende, våning 1, har sex platser. De boende har ofta dålig ekonomi 
och har svårt att unna sig något extra. Gruppboende söker därför ur fonder till kollektiva 
aktiviteter för att höja de boendes livskvalitet. Man planerar för olika utflykter och akti-
viteter. Något sökt belopp har inte angetts, men 7 200 kronor får anses som ett rimligt 
belopp.  
 
Stiftelsen Kurt Arne Fritz fond får användas till funktionsnedsatta, antingen till kollektiv 
eller enskilda.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-20 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Trumbäckens gruppboende, våning 1, genom enhetschef och personal 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Ansökan från Trumbäckens gruppboende, vån 2, om ekonomiskt 
bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0028/14-753 

Beslut 

Ansökan från Trumbäckens gruppboende, våning 2, om ekonomiskt bidrag till ge-
mensamma utflykter beviljas med 7 200 kronor ur stiftelse Kurt-Arne Fritz fond. 

 
Sammanfattning 
Trumbäcken är en gruppbostad för sex personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Gruppbostaden söker fondmedel för att kunna göra några gemensamma aktiviteter un-
der året. De boende har liten möjlighet att själva bekosta resor och utflykter. Något be-
lopp för aktiviteter har inte angetts i ansökan men 7 200 kronor får anses vara en rimlig 
summa för att genomföra några aktiviteter.  
 
Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond som kan utnyttjas för bidrag till såväl kollektiva som 
individuella ändamål för funktionshindrade kan anses lämplig för detta ändamål. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-18 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Trumbäckens gruppboende gm enhetschef och personal 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Ansökan från RIA Hela Människan i Falun om ekonomiskt bidrag 
ur stiftelse 

Diarienummer SOC0033/14-753 

Beslut 

Ansökan från föreningen RIA Hela Människan i Falun om bidrag till verksamheten 
beviljas med 280 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för pauvres hon-
teux. 

 
Sammanfattning 
Föreningen RIA Hela Människan i Falun ansöker om bidrag till verksamheten under år 
2014 med 280 000 kronor. Verksamheten har varit intensiv under 2013. RIA möter ett 
stort antal människor, dagligen ca 20 – 45 gäster. Gästerna erbjuds bl.a. mat och fika 
samt tillgång till dusch och vila. RIA-stugan fyller en viktig funktion i samhället.  
 
Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond får användas till behövande och till kollektiva sociala 
ändamål inom Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-20 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
RIA Hela Människan i Falun, Kristinegatan 17, 791 60 Falun 
 



17 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Ansökan från Särvux Komvux om ekonomiskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0040/14-753 

Beslut 
 

Ansökan från Särvux om bidrag till avslutning beviljas med 7 000 kronor ur Stiftel-
sen Social Samfond S 2. 

 
Sammanfattning 
Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för personer över 18 år. I år har Sär-
vux 46 elever. Eleverna har sin huvudsakliga sysselsättning inom daglig verksamhet, 
några har annat arbete eller pension. De kommer till skolan en till två gånger per vecka. 
Inför de stora loven ordnas gemensamma avslutningar med lättare förtäring. Förutom 
eleverna bjuds även de personliga assistenterna in som är 14 stycken.  
 
Avkastningen från Stiftelsen Social Samfond S 2 kan bl.a. användas för att lämna bidrag 
för stöd till utvecklingsstörda.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-24 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Särvux Komvux, Kristineskolan 32 A, 791 71 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Ansökan från serviceboendet Skoghem i Grycksbo om ekono-
miskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0050/14-753 

Beslut 

Serviceboendet Skoghem beviljas bidrag till trivselfrämjande åtgärder för de boende 
med 12 000 kronor ur stiftelsen Social Samfond S 4. 

 
Sammanfattning 
Serviceboendet Skoghem i Grycksbo ansöker om ekonomiskt bidrag till trivsel-
främjande aktiviteter för de boende från fonderna S 4 och S 5. Serviceboendet har köpt 
ett växthus som de skulle vilja inreda med lite utrustning och växter. Vid telefonsamtal 
med aktivitetsansvarig framkommer att de skulle behöva ca 8 000 kronor till detta. 
Dessutom önskar man ordna en sommarutflykt till Trollnäs för ca 20 deltagare med un-
derhållning samt lunch. Sammanlagd sökt summa blir 12 000 kronor.  
 
Stiftelsen Social Samfond S 4 bedöms vara en lämplig fond. Den ska i första hand an-
vändas för Bjursås servicehus och dess pensionärer och i andra hand för andra service-
hus och pensionärer inom Falu kommun. Fonden kan lämna bidrag till byggnadernas 
utrustning, möblering och utsmyckning över normal standard samt till åtgärder för 
främjande av pensionärers trivsel.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-26 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceboendet Skoghems aktivitetsansvarig, Bergsätravägen 2-4, 790 20 Grycksbo 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Ansökan från serviceboendet Gruvriset om ekonomiskt bidrag ur 
stiftelse 

Diarienummer SOC0051/14-753 

Beslut 

Serviceboendet Gruvriset beviljas ekonomiskt bidrag till kollektiva aktiviteter för de 
boende med 10 800 kronor ur stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Gruvrisets serviceboende söker bidrag ur fonder till de boende för kollektiva aktiviteter. 
De boende har svag ekonomi, de lever oftast på en låg pension. Genom personalen på 
Gruvriset söks fondmedel för att de boende ska kunna erbjudas olika aktiviteter utanför 
hemmet. Ofta har de boende ingen sysselsättning under dagarna så en utflykt kan betyda 
mycket. Gruvrisets serviceboende har nio platser. Någon summa har inte sökts men 
10 800 kronor bedöms vara en rimlig summa. 
 
Bland socialnämndens olika fonder finns Ericssonska fonden som får delas ut till behö-
vande och till olika kollektiva sociala ändamål i Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-26 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceboendet Gruvriset genom enhetschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Ansökan från serviceboendet Nejlikan om ekonomiskt bidrag ur 
stiftelse 

Diarienummer SOC0052/14-753 

Beslut 

Serviceboendet Nejlikan beviljas 13 200 kronor till fritidsaktiviteter ur stiftelsen 
Kurt-Arne Fritz fond. 

 
Sammanfattning 
Serviceboendet Nejlikan ansöker om ekonomiskt bidrag ur fonder till olika kollektiva 
aktiviteter. De boende lever under knappa ekonomiska förhållanden och har i regel 
ingen sysselsättning under dagarna. På Nejlikan finns det elva platser och 1 200 kronor 
per plats bedöms vara en rimlig kostnad.  
 
Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond är en lämplig fond då den årliga avkastningen får utdelas 
till handikappade, antingen till kollektiv eller till enskilda.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-27  
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Servicehuset Nejlikan, genom enhetschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Ansökan från Bojsenburgs Ungdoms Råd om ekonomiskt bidrag 
ur stiftelse 

Diarienummer SOC0054/14-753 

Beslut 
 

Bojsenburgs ungdoms Råd beviljas bidrag till skåp och hyllor med 6 500 kronor ur 
Stiftelsen Enskilda barnhemmet. 

 
Sammanfattning 
Bojsenburgs Ungdoms Råd är en förening främst för barn och ungdomar. Syftet är att 
skapa aktiviteter för de boende i området. Föreningen startade under 2013. Socialnämn-
den beviljade föreningen föregående år ekonomiskt bidrag ur stiftelse till en dator. Un-
der 2014 planerar föreningen en rad olika aktiviteter som t.ex. föreläsningar, biokvällar 
och läxhjälp. Den lokala hyresgästföreningen lånar nu ut en lokal till verksamheten och 
därför behöver en del utrustning köpas in. Ungdomsrådet söker pengar till skåp och 
hyllor samt ett låstbart skåp för totalt 6 500 kronor.  
 
Stiftelsen Enskilda barnhemmet får användas till barn och ungdomsvård och fostran i 
Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-28 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bojsenburgs Ungdoms Råd 
 



22 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Ansökan från Dala Dansstudio om ekonomiskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0056/14-753 

Beslut 

Ansökan från RG:s Dala dansstudio om ekonomiskt bidrag till utbildning i rullstols-
dans beviljas med 20 000 kronor ur Stiftelsen Kurt Arne Fritz fond. 

 
Sammanfattning 
RG:s Dala Dansstudio ansöker om ekonomiskt bidrag ur lämplig fond för att utbilda ett 
par till tiodansare inom rullstolsdans. Mannen som är rullstolsburen ska utbildas till-
sammans med sin personliga assistent. Paret vill både bli duktiga själva samt sedan få 
med andra att börja dansa. Rullstolsdans inom 10-dans finns över hela världen. Paret 
hoppas kunna lära sig på 40 lektioner som kostar 20 000 kronor. Verksamhet för rull-
stolsburna är en positiv social verksamhet och det vore värdefullt om det kunde spridas 
vidare i Falu kommun. 
 
Avkastningen från Stiftelsen Kurt Arne Fritz fond ska utdelas kollektivt till föreningar 
med aktiviteter för funktionsnedsatta eller till enskilda personer med funktionsnedsätt-
ningar.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-01 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
RG:s Dala Dansstudio, Verktäktsvägen 33, 791 46 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Ansökan från Bjursåsgården om ekonomiskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0057/14-753 

Beslut 

Bjursåsgården beviljas 86 000 kronor till inomhusmiljön och altaner, samt till olika 
trivselåtgärder för de boende ur Stiftelsen Social Samfond S 4.  

 
Sammanfattning 
Bjursåsgården firar 60-årsjubileum under 2014 och vill fira detta med lite olika aktivi-
teter för de boende och deras anhöriga. Det planeras för festliga luncher med underhåll-
ning, filmvisningar, utställningar, hantverk m.m. Sökt belopp för detta är sammanlagt 
28 000 kronor. Dessutom vill man satsa på inomhusmiljön och för detta ändamål söker 
man 8 000 kronor.  Altanerna ska göras lite mer inbjudande och till det söks 50 000 
kronor. Sammanlagt sökt belopp är 86 000 kronor.  
 
Stiftelsen Social Samfond S 4 får användas för Bjursås servicehus och dessa pen-
sionärer. Samfonden har till uppgift att lämna bidrag till byggnadernas utrustning, 
möblering och utsmyckning utöver normal standard samt till åtgärder för främjande av 
pensionärernas trivsel.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-01 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bjursås servicehus, genom enhetschef  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63 Ansökan från Bjursås Ridklubb om ekonomiskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0058/14-753 

Beslut 

Ansökan från Bjursås ridklubb om ekonomiskt bidrag till ett lösdriftstall beviljas 
med 38 125 kronor ur Hufveska donationen. 

 
Sammanfattning 
Bjursås ridklubb har börjat med en ny verksamhet för de yngre barnen. De har köpt in 
shetlandsponnyer som passar som barnponny och det har lockat nya barn till klubben, 
framför allt flickor. Ponnyernas stall är idag en bit bort och det ställer till problem sköt-
selmässigt. Nu vill klubben bygga ett nytt lösdriftsstall och det ska bl.a. genomföras 
genom ideellt arbete i klubben. Kostnaden för stallet beräknas till 80 000 kronor. Föru-
tom ideellt arbete, 21 875 kronor, ska klubben själv finansiera med 20 000 kronor. Bjur-
sås ridklubb söker därmed 38 125 kronor ur Hofveska fonden.  
 
Hofveska fonden får användas till individuellt understöd och till kollektiva sociala åt-
gärder med företräde för personer eller ändamål inom f.d. Bjursås kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-01 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bjursås ridklubb, ordförande XXX, 791 21 Bjursås 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64 Ansökan från omvårdnadsnämnden om ekonomiskt bidrag ur stif-
telse till del av pensionärsorganisationers grundbidrag för år 2014 

Diarienummer SOC0061/14-753 

Beslut 
 

Ansökan om bidrag till pensionärsorganisationer 2014 beviljas med 197 430 kronor 
ur Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden ansöker om ekonomisk finansiering ur socialnämndens stiftelser 
till det fasta grundbidraget till kommunens pensionärsorganisationer med 197 430 kro-
nor för 2014. Totalt omfattas 6 581 medlemmar, tillhörande 14 olika pensionärsorgani-
sationer i kommunen. Detta grundbidrag har utgått sedan 1997.  
 
Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux är avsedd att i första hand användas 
för boende i f.d. Falu stad, men kan efter Kammarkollegiets permutation även användas 
för kollektiva ändamål över hela kommunen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-02 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Omvårdnadsförvaltningen för vidare expediering till respektive pensionärsorganisation 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om ekonomiskt 
bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0062/14-753 

Beslut 

Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om bidrag till musikarrangemang 
samt vinterdag vid Liljans herrgård beviljas med den summa som finns disponibel 
för Blomsterfonden år 2014, nämligen 21 153 kronor. 

 
Sammanfattning 
Dalarnas Handikappidrottsförbund ansöker om ekonomiskt bidrag med 34 000 kronor 
till 2014 års musikarrangemang och vinterdag på Liljans herrgård.  
 
Stiftelsen Blomsterfonden har enligt gåvobrevet som enda ändamål att lämna bidrag till 
handikappföreningens sommararrangemang för barn, äldre och handikappade på Liljans 
herrgård. Stiftelsens disponibla belopp för utdelning i år är 21 153 kronor.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-02 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Dalarnas Handikappidrottsförbund, Lugnetvägen 1, 791 31 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Ansökan från Sågmyra Byaråd om ekonomiskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0066/14-753 

Beslut 

Ansökan från Sågmyra byaråd om ekonomiskt bidrag till fem drogfria discon för 
barn och ungdomar beviljas med 30 000 kronor ur Hofveska donationen. 

 
Sammanfattning 
Sågmyra byaråd är ett samarbetsorgan för Sågmyras samtliga aktiva föreningar. En 
kommitté i Sågmyra byaråd verkar för att få igång verksamhet i Sågmyraparken. Kom-
mittén ansöker om bidrag ur fonder för att kunna arrangera aktiviteter för Sågmyras 
barn och ungdomar i Sågmyra Folkets Park under sommaren 2014. Aktiviteter som man 
vill genomföra är drogfria discon under fem fredagar i juli. Byalaget söker 30 000 kro-
nor för att ordna med ljus, ljud och discjockey. Initiativet med sommardiscon bör stöd-
jas då det är ett initiativ som kan verka för att barn och ungdomar får en meningsfull 
fritid.  
 
Utdelning ur stiftelsen Hofveska donationen är lämplig då avkastningen får användas 
till individuellt understöd och kollektiva åtgärder, med företräde för personer eller än-
damål inom f.d. Bjursås kommun.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-02 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sågmyra byaråd, Textilvägen 5 B, 790 22 Sågmyra 
 



28 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Ansökan från Falu FK om ekonomiskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0068/14-753 

Beslut 

Ekonomiskt bidrag beviljas till Falu Fotbollsklubb för ungdomar som inte har råd 
med tränings- och medlemsavgifter med 32 400 kronor ur Stiftelsen Ericssonska 
fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Falu Fotbollsklubb (Falu FK) bedriver verksamhet för pojkar och flickor i ålder från 13 
år och uppåt. Fotbollsklubben har erfarit att ett relativt stort antal pojkar faller bort ur 
verksamheten då medlems- och träningsavgifter måste betalas. Vid samtal med repre-
sentant för föreningen framkommer att det framför allt handlar om invandrarungdomar. 
Inför att seriespelet snart ska starta riskeras att flera ungdomar inte kan fortsätta med sin 
fritidsaktivitet. Föregående verksamhetsår bedömdes 10-12 individer ha slutat på grund 
av de kostnader som krävs av respektive individ för att verksamheten ska kunna bedri-
vas. Under 2014 har verksamheten utökats och då beräknas antalet individer uppgå till 
närmare 20 stycken. Medlems- och träningsavgift uppgår till 1 800 kronor/individ. 
Klubben söker ekonomiskt bidrag till 18 individer, summa 32 400 kronor. 
 
Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämplig då utdelning får ske till behövande 
och till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-03 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Falu fotbollsklubb, Slaggatan 17, 791 17 Falun 
 



29 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Ansökan från Grundsärskolan åk 7-9 på Britsarvsskolan om 
ekonomiskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0071/14-753 

Beslut 

Ansökan från Grundsärskolans högstadium, Britsarvsskolan, om ekonomiskt bidrag 
till skolresa beviljas med 15 000 kronor ur Stiftelsen Social Samfond S 2. 

 
Sammanfattning 
Brisarvsskolans grundsärskola åk 7-9 ansöker om ekonomiskt bidrag för att kunna ge-
nomföra en skolresa till Stockholm i början av juni månad. Syftet med resan är social 
träning samt att lära sig mer om Sveriges historia. Enligt ansökan kommer tio elever och 
fyra personal att följa med på resan. Sökt belopp är 15 000 kronor. Bidrag har lämnats 
under många år till grundsärskolan för att de ska kunna genomföra skolresor. 
 
Stiftelsen Social Samfond S 2 är lämplig då den särskilt är avsedd för utvecklingsstörda 
barn och ungdomar.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-11 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Britsarvsskolan/grundsärskolan, genom klasslärare  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Ansökan från Svärdsjö-Envikens SPF-förening om ekonomiskt 
bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0247/13-753 

Beslut 
 

Ansökan från Svärdsjö/Envikens SPF-förening om bidrag till resa för medlemmar 
beviljas med 28 000 kronor ur Stiftelsen Anna Svedlunds donation. 

 
Sammanfattning 
Svärdsjö/Envikens SPF-förening ansöker om medel ur Anna Svedlunds fond till upp-
muntringsresa för de medlemmar som är över 80 år. Föreningen tror att ca 60-65 med-
lemmar kommer att följa med. Resan brukar gå till någon sevärdhet. Förutom resan 
brukar medlemmarna bjudas på underhållning och mat. Föreningen har inte angett något 
sökt belopp i sin ansökan. Föregående år beräknade föreningen att kostnaden skulle vara 
400 kronor/medlem. Samma belopp anses vara rimligt även i år.  
 
Anna Svedlunds donation är lämplig att ge bidrag ur.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-18 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Svärdsjö/Envikens SPF-förening, c/o XXX, 790 25 Linghed 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-04-23 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Information av Kvinnojouren i Falun 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av Kvinnojouren i Faluns information om sin verksamhet. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar Kvinnojouren i Faluns ordförande och sekreterare som 
informerar socialnämnden om sin verksamhet som startade 2011.   
 
Kvinnojouren är ideell förening som verkar mot våld och förtryck. De hjälper kvinnor 
och barn i kris. Hjälpen är kostnadsfri. De har telefonjour för stödsamtal och kan er-
bjuda stödboende för kvinnor och barn vid akuta situationer.   
 
 
 


