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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 
Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal Sundborn, kl. 13:15–16:50 

Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf C Kjell Eriksson  
 S Mustafa Güclü FAP Hans Matsols, §§ 211-222, 233-234 
  - Renée Andersson  
 MP Kenth Carlson 
 
Tjänstgörande V Zohreh Anhari, §§ 211-234 M Gunilla Frankliln, §§ 211-234  
Ersättare  i stället för Stefan Nyrén (-)  i stället för Jean-Francois Loise (M) 
   FP Fredrik Adolphson, §§ 211-222, 233-234 
    I stället för Håkan Nohrén (KD) 
   C Torbjörn Petersson, §§ 223-232 
    I stället för Håkan Nohrén (KD) 
   FAP Janina Bengtsdotter, §§ 223-232 
    I stället för Hans Matsols (FAP) 
Övriga deltagare 
Ersättare S Deni Beslagic    
 S Kent Blomqvist  
 S Sonja Skansgård  
 MP Megan Case 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Johan Gnospelius, sektionschef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, utredningssekreterare 
 Ove Stenberg, controller Rickard Mårtensson, § 233 
  Kristina Forsberg § 233 

Utses att justera Zohreh Anhari   

Justeringsdag 2013-11-27 

Justerade paragrafer 211-234 exkl.§§ 212, 232, 234, som omedelbart justerats 2013-11-20 
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ylva Renström 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
   Zohreh Anhari 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2013-11-20 

Datum när anslaget sätts upp 2013-11-29 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 211-214 Sekretessärenden 

   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 215 Rapportering av ej verkställda beslut LSS, 3:e kvartalet 2013  

Diarienummer SOC0014/13-787 

Beslut 

1. Nämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Nämnden anmäler till kommunfullmäktige att tre ej verkställda beslut enligt § 9 Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har inrapporterats till Inspektionen för 
vård och omsorg avseende tredje kvartalet 2013. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer enligt 28 f-g §§ LSS, de gynnande beslut enligt § 9 LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt de avbrott som inte har verkställts på nytt 
inom tre månader från den dag då verkställigheten bröts.   
 
Elva ärenden har rapporterats som ej verkställda under kvartal tre. Det är sex beslut om bostad 
för vuxna, två beslut om daglig verksamhet, ett beslut om korttidstillsyn, ett beslut om korttids-
vistelse samt ett beslut om ledsagarservice. 
 
En kommun som inte har verkställt ett gynnande beslut inom ”skälig tid” kan dömas att betala 
avgift om lägst 10 000 kronor och högst en miljon kronor per beslut. Vad som menas med skälig 
tid avgörs från fall till fall och beroende på omständigheterna. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-27 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 216 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 3:e kvartalet 2013 

Diarienummer SOC0015/13-787 

Beslut 

1. Nämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

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

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer enligt 
16 kap 6 f-h §§ SoL, de gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum samt de avbrott som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten bröts.  
 
Nio ej verkställda beslut har rapporterats. Fyra beslut avser kontaktperson och tre beslut avser 
kontaktfamilj. Två ärenden har avslutats utan verkställighet då klienten i stället erbjudits andra 
insatser.  
 
En kommun som inte har verkställt ett gynnande beslut inom ”Skälig tid” kan dömas att betala 
avgift om lägst 10 000 kronor och högst en miljon kronor per beslut. Vad som menas med skälig 
tid avgörs från fall till fall och beroende på omständigheterna.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-15 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 217 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/13-002 

Beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 20 november 2013,  
§ 217 godkänns. 

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

1. Tecknade avtal augusti 2013. Beslut nr 33-36. Dnr SOC0019/13 

2. Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten och slutna sällskap samt yttranden om 
tillstånd för utplacering av spel 2013-10-11 – 11-07. Förteckning daterad 2013-11-07. 
Dnr SOC0082/13 

3. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut nr 780-882 

4. Beslut i enskilda ärenden vid Vuxen-, LSS- och Barn- och familjesektionerna oktober 
2013 

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

6. Beslut om varning enligt 11 § 3 kap AB. Dnr SOC0217/13 

7. Sociala utskottet 2013-09-05 och 2013-10-09 

8. Beslut i överflyttningsärende från Borlänge kommun. Dnr SOC0195/13 

9. Lex-Sarah ärende, Utredning och åtgärder. Dnr SOC0066/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 218 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 
Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den  
20 november 2013, § 218. 

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

 Redogör för att hon har gjort verksamhetsbesök på familjecentralen och Bygget. 
Christina Knutsson anser att missbruksområdet behöver belysas och en parlamentarisk 
grupp ska därför tillsättas.  
 

Socialchef Ingalill Frank: 

 Redogör för hur LSS har använt Kommunlex med anledning av TV-programmet Kalla 
Fakta, där det riktades kritik mot företaget Kommunlex och att kommunerna anlitar 
jurister. Ingalill Frank informerar att Kommunlex har använts i utbildningssyfte. Även 
vuxensektionen har använt företaget för utbildning. Sammanlagt har 98 000 kronor sedan 
år 2008 använts för utbildning och konsultation av Kommunlex i LSS. 

 Kort information om alkoholhandläggarkontoret. Rekrytering har påbörjats. Kontoret 
kommer att vara organiserat i socialförvaltningen. 

 
Utredningssekreterare Ylva Renström: 

 Sammanställning delas ut över vilka donationer som har använts under 2013, samt hur 
mycket medel som finns kvar i dessa fonder. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 219 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/13-700 

Beslut 
Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den  
20 november 2013, § 219. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 1 novem-
ber 2013 med bilagor enligt följande: 
 

1. Svar på kommunrevisionens fråga avseende kontaktfamilj/kontaktperson. Dnr 
SOC0213/13 

2. Protokoll från Socialförvaltningens Förvaltningssamverkansgrupp 2013-09-30. Dnr 
SOC0013 

3. Protokoll från Kommunala handikapprådet 2013-10-02. Övrig post 2013-10-29 

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-10-10,  
§ 202 Information om socialförvaltningens verksamhet och framtidsfrågor. Övrig post 
2013-10-23 
§ 210 Delårsrapport 2013-08-31 med årsprognos för Falu kommun. Dnr SOC0003/13 
§ 215 Bildande av kommungemensam nämnd avseende prövning och tillsyn enligt alko-
hollag, tobakslag och läkemedelslag. Dnr SOC0170/13 
§ 216 Antagande av reviderade riktlinjer för serveringstillstånd. Dnr SOC0035/13 
§ 218 Sammanträdesordning 2014 för kommunfullmäktige. Övrig post 2013-10-23 
§ 219 Val av ny ersättare i socialnämnden. Dnr SOC0005/13 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-10-15,  
§ 125 Utredning av familjecentral 2. Dnr SOC0099/13 

6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-10-16, 
§ 76 Lägesrapport pågående och planerade investeringsprojekt 2013-2016. Övrig post 
2013-10-31 

7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-10-29,  
§ 221 Antagande av reviderade riktlinjer för bedömning av bisyssla i Falu kommun. Övrig 
post 2013-11-07 

8. Beslut IVO 2013-10-22. Verksamhetstillsyn Barn- och familjesektionen. Dnr SOC0023/13 

9. Beslut IVO 2013-11-06. Anmälan om fel i vården, felaktig behandling vid vårdinrättning i 
Falun. Dnr SOC0169/12 

10. Beslut Länsstyrelsen Dalarnas län 2013-10-28, Tillsynsärende enligt Alkohollagen och To-
bakslagen i Falu kommun. Dnr SOC0221/13 

11. Information från Migrationsverket: Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande 
barn. Övrig post 2013-10-30 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 220 Ekonomisk rapport till och med oktober 2013 

Diarienummer SOC0003/13-042 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 31 oktober 2013. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 2013 samt 
analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på -0,5 mkr 
till årets slut. 

 Förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje med budget. 
 Vuxensektionen (-7,0 mkr) bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvi-

kelse mot budget med -2,0 mkr. Kostnaden för kontaktpersoner bedöms överskrida 
budget med -0,4 mkr, övriga stödinsatser med -4,8 mkr samt kommunpsykiatrin med -
0,6 mkr.  

 Barn- och familjesektionen (+3,0 mkr) bedömer att familjehem/jourhem kommer att få 
ett underskott mot budget med -7,0 mkr. HVB-placering bedöms få ett överskott på 
+5,0 mkr. ”Övrigt” +5,0 mkr avser ej driftsatta satsningar, ej tillsättning av kortare va-
kanser samt driftsatta satsningar (personalrekryteringar) som ej fått helårseffekt 2013.  

 LSS-sektionen (+3,5 mkr) bedömer att budgetavvikelsen för grupp/servicebostad blir 
+3,0 mkr på grund av att de planerade gruppbostäderna inte kommer att starta under 
året. Externa placeringar bedöms till en underskott på -3,5 mkr. Budgetavvikelsen för 
personlig assistans prognostiseras till +4,0 mkr på grund av att domstolarna fattat gynn-
samma domslut vilket innebär större retroaktiva assistansersättningar.  

 Den ackumulerande sjukfrånvaron uppgår till 5,1 % för oktober. Målet enligt förvalt-
ningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 % år 2014. På grund av ef-
terrapporteringar i lönesystemet kan avvikelsen bli något justerad jämfört med förra 
månadsrapporten.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport till och med oktober 2013, daterad 2013-11-13 
 
 
__________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 221 Budgetanpassning vuxensektionen 2014 

Diarienummer SOC0002/13-041 

Beslut 

De av socialförvaltningen föreslagna kostnadsanpassningarna vid Vuxensektionen genom-
förs. 

 
Reservation 
Zohreh Anhari (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före justeringen 
komma in med en skriftlig reservation.  
Vid justeringen av protokollet fanns skriftlig reservation från Zohreh Anhari (bilaga § 221).  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om budget för Falu kommun. Beslutet innebär för 
vuxensektionens del minskad ram med -1,2 mkr från 164,4 mkr 2013 till 163 mkr 2014 inklusive 
kostnadsuppräkning med 0,5 %.  Inom den minskade ramen ska inrymmas kostnadsökningar 
avseende löner och övriga prisökningar samt ökade kostnader på grund av volym- och behovs-
ökningar.  
 
MBL-förhandlingar har hållits. Arbetsgivare och fackliga organisationer är inte eniga vad avser 
socialförvaltningens förslag som innebär besparingar på personal.   
 
Socialförvaltningens förslag 

Resursförstärkning:  Neddragningar: 
1. Köpt öppenvård/stöd på hemmaplan 1,0 mkr 1. HVB-placeringar 1,0 mkr 
2. Köpt stödboende 1,0 mkr 2. Dagl sysselsättning kp 0,5 åa(ej tillsatt) 0,2 mkr 
3. Familjehemsplaceringar 0,5 mkr 3. Ruva(rådg unga vuxna) 0,5 åa(ej tillsatt) 0,25 mkr 
4. Andrahandskontrakt 0,4 mkr 4. Kvinnofridsboende 0,5 åa(ej tillsatt) 0,25 mkr 
5. Kontaktpersoner vuxna samt. områden 0,5 mkr 5. Kvinnofridsrådgivning 0,5 åa 0,25 mkr 
6. Externt boende kommunpsykiatri 0,6 mkr 6. Serviceboende kp 1,0 åa 0,4 mkr 
7. Personalkostnad ME 1,0 åa 0,5 mkr 7. Öppenvårdseht Viva 1,25 åa 0,7 mkr 
8. Personalkostnad FE 1 o 2 sem vik 0,4 mkr 8. Familjerådgivning 0,2 åa 0,1 mkr 
Summa 4,9 mkr 9. Omflyttning boende kp 0,7 mkr 
  10. Uppsägning avtal lt 3D (9 mån uppsägn.tid) 0,6 mkr 
Övriga kostnadsökningar:  11. Normnivå ek.bistånd, ind. prövning busskort 2,5 mkr 
Löneökningar 2,5% 1,3 mkr 12. Översyn o neddragning av personal- och  
Ekonomiskt bistånd (KF beslut) 1,0 mkr  inventariekostnader 0,1 mkr   
Summa 2,3 mkr   

Totalt 7,2 mkr Totalt 7,1 mkr
    
Övriga åtgärder: 
1. Översyn av sektionens organisation avseende bl.a. dimensionering av enhetschefer samt konsekvensanalys. 
2. Utredning av möjliga effektiviseringsåtgärder i sektionen, bl.a. genom samordning och samnyttjande av resurser. 
3. Förtydliga verksamheternas uppdrag samt utveckla tydliga uppdragsbeskrivningar och förbättra uppföljningarna 
avseende beviljade insatser. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-04 
MBL-protokoll 2013-09-18 och 2013-10-31 
 
Förslag på sammanträdet  
Christina Knutsson (S): Bifall till socialförvaltningens förslag. 

Zohreh Anhari (V): Återremiss av ärendet med hänvisning till dels berörda fackförbunds syn-
punkter och dels för att invänta kommunfullmäktiges beslut av reviderad budget för 2014 års 
verksamhet.  

Beslutsgång 
Först prövas om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och ordföranden finner att socialnämn-
den beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter behandlas förslaget om kostnadsanpassningar vid Vuxensektionen och socialnämnden 
beslutar enligt socialförvaltningens förslag.  

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Vuxensektionens enhetschefer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

Bilaga § 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På socialnämndens sammanträde den 20 november 2013 behandlades ärendet 
”Budgetanpassning vuxensektionen 2014”. Vänsterpartiet yrkade först på återremiss, dels med 
hänvisning till de berörda fackförbundens synpunkter och dels för att invänta 
kommunfullmäktiges beslut av reviderat budget för 2014 års verksamhet. Återremissyrkandet 
avslogs. 
 
Vänsterpartiet reserverade sig därefter mot beslutet gällande nedskärningar inom 
vuxensektionens verksamhetsområde.  
 

 
 

Zohreh Anhari 
Vänsterpartiet Dalarna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservation 
”Budgetanpassning 
vuxensektionen 2014” 

20.11.2013 
Ärende: 12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 222 Uppföljning av intern kontroll 2013 

Diarienummer SOC0228/12-007 

Beslut 

Den interna kontroll som utförts utifrån tidigare fastställd internkontrollplan för 2013 god-
känns. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 19 december 2012 om internkontrollplan för 2013. Planen innehöll 
följande moment som har kontrollerats av förvaltningen.  
 
 Upphandling är gjord vid större beställning/inköp av varor, tjänster och entreprenader har 

genomförts i enlighet med gällande bestämmelser i LOU och riktlinjer i kommunen. 

 Registrering av verksamhetens ingångna avtal i LIS-Avtalsmodul. 

 Representation, intern och extern 

 Kontroll av handläggning för att förhindra felaktiga utbetalningar (ISOX). 

 Införande och information om synpunktshanteringen i olika forum. 

 Implementering av rutin för rapportering av missförhållande/risk för missförhållande 
(Lex Sarah-rutin). 

 
Kontrollen visar bland annat att rutiner fungerar bra men behöver i vissa fall utvecklas. Medve-
tenheten hos personalen vad gäller regler och riktlinjer har ökat efter utbildnings- och informat-
ionsinsatser under året.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-11 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 223 Sammanträdesplan för 2014 

Diarienummer SOC0219/13-700 

Beslut 

Socialnämndens sammanträdesplan för 2014 fastställs enligt förslag. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska enligt sitt reglemente för varje kalenderår upprätta en årsplan för sina sam-
manträden.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesplan 2014 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 224 Yttrande över medborgarförslag: Matbank för att tillgodose behövande 
med godtagbara livsmedelsvaror 

Diarienummer SOC0191/13-008 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Medborgarförslaget avslås eftersom socialnämnden inte har ekonomiskt utrymme för att or-
ganisera och starta en matbank och kontroll av livsmedel ingår inte i nämndens uppdrag. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över medborgarförslag om instiftande av matbank. 
Syftet är att ge behövande medborgare livsmedelsvaror som annars slängs av livsmedelsbutiker. 
I stället för att slänga mat skulle kommunen kunna instifta en matbank.  
 
Socialnämnden har sitt lagstadgade ansvar och ska erbjuda hjälp och stöd till de människor som 
har behov av det. Bedömningen är att de flesta medborgarna i Falun klarar sin vardag genom 
egen försörjning eller med stöd av de generella välfärdssystemen. Det finns ändå medborgare 
som lever i utsatthet och fattigdom där en matbank kanske skulle vara ett välkommet initiativ. 
Idén är positiv utifrån ett mer hållbart samhälle. Kanske kan det förverkligas i mindre skala ge-
nom en frivilligorganisation, utifrån en sysselsättningsåtgärd eller initiativ till ett socialt företa-
gande.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-30 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 225 Yttrande över detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen och 
Björklunden samt detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen 

Diarienummer SOC0199/13-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat detaljplaneprogram för bostäder mellan Herr-
hagsvägen och Björklunden samt detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen till bland andra so-
cialnämnden för synpunkter. 
 
Nämnden har inget att erinra mot detaljplaneprogrammet och detaljplanen. Hela området lämpar 
sig väl som bostadsområde. Det är positivt att detaljplaneprogrammet görs flexibel så att olika 
former av flerbostadshus eller gruppboende kan uppföras. Det är viktigt att planeringen sker i 
nära samverkan med skolan så att barnperspektivet beaktas så långt som möjligt.  
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-17 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 226 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för 
servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Z-Krogen 

Diarienummer SOC0190/13-702 

Beslut 

XXX beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och 
spritdrycker till allmänheten i serveringslokalen, Restaurang Z-krogen, Rottnebyvägen 2, 791 
44 Falun. Serveringstid kl. 12:00 – 02:00. 

 
Sammanfattning 
Enskilda firman XXX har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker vid Restaurang 
Z-Krogen i Falun. Tillstånd söks för servering till allmänheten. Serveringstillståndet är avsett att 
gälla året runt i restaurangen mellan klockan 12:00 och 02:00. Serveringsytor framgår av ritning.  
 

 Prövningsavgift till kommunen är inbetald. 
 Sökanden har genomfört ett godkänt kunskapstest hos kommunen. 
 Samtliga remissinstanser i ärendet har tillstyrkt ansökan. 
 Restaurangen uppfyller de köks- och matkrav som krävs. 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-05 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX 
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 227 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för 
servering av alkohol till allmänheten på Sågmyra Herrgård 

Diarienummer SOC0208/13-702 

Beslut 

Blockbolaget Europa AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkohol-
drycker och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler samt på uteservering enligt rit-
ning på Sågmyra Herrgård, Tidstrandsvägen 2, 790 22 Sågmyra. Serveringstid kl. 11:00 – 
02:00. 

 
Sammanfattning 
Blockbolaget Europa AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten 
på Sågmyra Herrgård. Tillstånd söks för servering i serveringslokaler och på uteservering mellan 
klockan 11:00 och 02:00.  
 

 Prövningsavgift till kommunen är inbetald. 
 Sökanden har genomfört ett godkänt kunskapstest hos kommunen. 
 Samtliga remissinstanser i ärendet har tillstyrkt ansökan. 
 Restaurangen uppfyller de köks- och matkrav som alkohollagen kräver. 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-06 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Blockbolaget Europa AB, Kammelnäsvägen 66, 132 37 Saltsjö-Boo 
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 228 Ansökan om ekonomiskt bidrag från BRIS Region Mitt till verksamheten 
2014 

Diarienummer SOC0093/13-753 
 
 
Beslut 

Ansökan från BRIS Region Mitt om bidrag till verksamhetsåret 2014 beviljas med 59 865 
kronor, vilket motsvarar 5 kronor per barn i Falun, ur Stiftelsen Ericssons fond för pauvres 
honteux. 

 
Sammanfattning 
BRIS Region Mitt har ansökt om bidrag med 10 kronor per barn. Totalt 119 730 kronor för 
kommunens 11 973 barn. BRIS är en verksamhet som arbetar för barns rättigheter och för att 
förbättra deras levnadsvillkor i Sverige. Verksamheten bygger på ideellt arbete samt ekonomiska 
bidrag och gåvor från privatpersoner, företag och offentliga givare. BRIS har framför allt stöd-
jande kontakter med barn via telefon, mejl och chatt.  
 
Nämnden har under många år lämnat bidrag till denna verksamhet då den fyller en viktig funk-
tion för barn och ungdomar. Det är också ett bra komplement till nämndens egna barn- och ung-
domsarbete.  
 
Stiftelsen Ericssons fond för pauvres honteux kan användas för enskilda och kollektiva sociala 
ändamål i Falu kommun och är därför lämplig att lämna bidrag ur.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-05 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
BRIS Region Mitt, Box 3415, 103 68 Stockholm 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 229 Ansökan om ekonomiskt bidrag från dagverksamhet Grycksbo till julbord 

Diarienummer SOC0216/13-753 

Beslut 

Ansökan från dagverksamheten i Grycksbo om ekonomiskt bidrag till julbord beviljas med 
2 000 kronor ur Stiftelsen Social Samfond S 5. 

 
Sammanfattning 
Dagverksamheten i Grycksbo har ansökt om ekonomiskt bidrag till att servera julbord för de 
äldre som besöker verksamheten. Det rör sig om ca 15 personer.  
 
Dagverksamhet för äldre är en viktig verksamhet och det måste anses positivt att före jul kunna 
bidra med lite extra trivsel i form av att bjuda på julbord. Samfond S 5 är avsedd bl.a. för trivsel-
åtgärder för pensionärer.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-04 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Omvårdnadsförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 230 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Sågmyra-Bjursås PRO till terapi-
träffar 

Diarienummer SOC0192/13-753 

Beslut 

Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO till terapiträffar för pensionärer inom området beviljas 
med 10 000 kronor ur Stiftelsen Social Samfond S 4. 

 
Sammanfattning 
Sågmyra-Bjursås PRO har ansökt om 10 000 kronor i bidrag till terapiträffar för pensionärer. 
Träffarna sker en gång per vecka och besöks av da 20 deltagare per tillfälle.  
 
Det är positivt med olika förebyggande verksamheter för pensionärer. Ekonomiskt bidrag ur 
social Samfond S 4 är lämplig då fonden bl.a. kan användas för pensionärers trivsel inom Falu 
kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-08 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sågmyra-Bjursås PRO, XXX 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 231 Ansökan om ekonomiskt bidrag till material för barn i socialförvalt-
ningens väntrum samt mjukisdjur till traumatiserade barn 

Diarienummer SOC0203/13-753 

Beslut 

Ansökan från socialförvaltningen om ekonomiskt bidrag till barnmaterial i socialförvalt-
ningens väntrum och mjukisdjur till traumatiserade barn beviljas med 30 000 kronor ur 
Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens mottagningsenhet har ansökt om 25 000 kronor för att skapa ett barnanpas-
sat väntrum och 5 000 kronor för inköp av nallar och gosedjur till barn som varit med om trau-
matiserade händelser. Många barn besöker förvaltningen. Väntrummet är idag inte anpassat för 
barn. Socialsekreterarna möter utsatta barn som har varit med om traumatiserade händelser eller 
barn som måste separeras från sina föräldrar. Möjlighet att i sådana situationer kunna ge barn en 
nalle eller ett gosedjur som tröst är positivt.  
 
Ekonomiskt bidrag ur Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämplig då den bl.a. får använ-
das för behövande i Falu kommun till både enskilda och kollektiva sociala åtgärder.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-18 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Barn- och familjesektionens mottagningsenhet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 232 Ansökan om medel från FINSAM till förlängning av projekt RPC 
arbetsterapeut 

Diarienummer SOC0170/12-759 

Beslut 

1. Nämnden ansöker om medel från FINSAM för att finansiera en förlängning ett år (2014-04-
15 – 2015-04-15) av projekt med att utveckla arbetsterapeututredningar inom RPC (Rehab-
praktikcenter) för att utveckla och förstärka insatser som leder till sysselsättning för 
individer som har ett låntidsbehov av ekonomiskt bistånd.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
En leg. arbetsterapeut är projektanställd inom RPC till och med 15 april 2014 med FINSAM-
medel för att förbättra för individer som har oklar/begränsad arbetsförmåga och svårt att etablera 
sig på den öppna arbetsmarknaden. Projektet har hittills visat på god nytta av arbetsterapeutkom-
petens inom RPC och har öppnat upp samverkan inom kommunen samt med arbetsförmedling, 
försäkringskassa och psykiatri vilket ökar möjligheten för en god rehabiliteringskedja och till 
stor nytta för individerna i målgruppen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-06 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
FINSAM 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 233 Information av personalkontoret om nämndens arbetsmiljöansvar 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar personalkontorets förhandlingschef Richard Mårtensson och 
arbetsmiljösamordnare Christina Forsberg som informerar nämnden om deras arbetsmiljöansvar.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-11-20 
 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 234 Sekretessärende 

 

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


