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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

 Innehållsförteckning forts: 

§ 37  Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol i 
serveringstält till allmänheten och slutna sällskap på Lugnets 
skidstadion i samband med Svenska Skidspelen 2012 ............................ 24 

§ 38  Plan avseende år 2012 för tillsyn enligt Alkohollagen ............................ 25 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Förändring av föredragningslistan 

 Dnr SOC0004/12-700 

Socialnämndens beslut 
 
Föredragningslistan ändras på följande sätt:  
 

 Nytt ärende – Närvaro av kommunrevisorer vid socialnämndens sammanträde 2012-02-
22, tas upp som ärende 1 

 Nytt ärende – Yttrande till Kammarrätten i Sundsvall avseende överklagat beslut gäl-
lande LVU-vård, tas upp som ärende 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Närvaro av revisorer från kommunrevisionen vid socialnämndens 
sammanträde 2012-02-22 

 Dnr SOC0064/12-700 

Socialnämndens beslut 
 

Kommunrevisorerna Sören Norlander och Eric Westgren medges deltagande vid social-
nämndens sammanträde 2011-02-22. 

 
Sammanfattning 
Ordföranden tar upp fråga avseende närvaro av kommunrevisorerna Sören Norlander och Eric 
Westgren vid dagens sammanträde. De deltar inte vid behandling av sekretessbelagda ären-
den.  
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Yttrande till Kammarrätten avseende överklagat beslut gällande LVU-
vård, sekretess 

 Ärende 98680 

 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte till-
gänglig. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, personlig assistans, 
sekretess 

Dnr SOC0031/12-786 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, personlig assistans, 
sekretess 

Dnr SOC0034/12-786 

 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte till-
gänglig.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Ansökan till Socialstyrelsen om överflyttning av ärende till Enköpings 
kommun, sekretess 

Dnr SOC0269/11-759 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Yttrande till JO i ärende gällande utlämnande av handlingar, Barn- och 
familjesektionen, sekretess 

Dnr SOC0019/12-789 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid LSS-sektionen, 
personlig assistans, sekretess 

Dnr SOC0040/12-785 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

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

Dnr SOC0027/12-785 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt LSS, 4:e kvartalet 2011 

Dnr SOC0014/11-787 

 
Socialnämndens beslut 

1. Rapporten noteras till protokollet. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Anmälan överlämnas till kommunfullmäktige om att totalt 17 beslut enligt § 9 Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade inrapporterats till Socialstyrelsen. Av dessa är 
åtta beslut ej verkställda inom tre månader.  

 
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 fjärde kvartalet har 17 gynnande beslut rapporterats in varav åtta ännu ej är verkställda. 
Av de ej verkställda besluten avser tre insatsen daglig verksamhet och fem insatsen bostad för 
vuxna.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-27 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun (ej individrapporter) 
Falu kommuns revisorer 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Rapport avseende ej verkställda beslut enligt SoL, 4:e kvartalet 2011 

Dnr SOC0015/11-787 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporten noteras till protokollet. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Anmälan överlämnas till kommunfullmäktige om 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 att en 
gång per kvartal rapportera gynnande beslut enligt kap. 4 § 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 fjärde kvartalet har tre gynnande beslut rapporterats in. Besluten avser bistånd i form av 
kontaktperson, kontaktfamilj och öppenvårdsinsats.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-27 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun (ej individrapporter) 
Falu kommuns revisorer 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Muntlig information och övriga frågor 

Dnr SOC0007/12-700 

Socialnämndens beslut 

 Informationen antecknas till protokollet. 
  
Sammanfattning 
Följande information delges socialnämnden vid dagens sammanträde: 
 

 Sören Norlander och Eric Westgren från Kommunrevisionen som deltar vid dagens sam-
manträde informerar nämnden om deras verksamhet. Under förra året så gjordes bland 
annat en granskning av styrning och organisation inom LSS samt en övergripande 
granskning av internkontrollen.  I sina rapporter ger revisionen råd som kan vara till hjälp 
och stöd till förbättringar i den verksamhet som nämnden bedriver.  

 Ordföranden påminner om utbildningen ”Digitala nämnden” den 15 mars kl 13.15 och 
poängterar att det är viktigt att samtliga ledamöter prioriterar denna utbildning.  

 Ordföranden informerar om att under kommande år kommer granskning av ersättningar 
till förtroendevalda att ske genom stickprov.   

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Skriftliga delgivningar 

Dnr SOC0006/12-700 

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna antecknas till protokollet. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i PM daterad 2012-02-10 med 
bilagor enligt följande:  
 
 Information 

1.  Länsstyrelsens utbetalning av beviljade utvecklingsmedel till Kris- och 
våldscentrum för män, 369 529 kronor. Dnr SOC 0130/09-752 
 

2.  Kommunstyrelseförvaltningen informerar om Faluns nya åtgärdsplaner inom 
miljö och folkhälsa 
Övrig post 2012-01-19 
 

3.  Information om att länsstyrelserna skärper och utvecklar sin alkohol- och 
tobakstillsyn 
Övrig post 2012-01-16 

4.  Beslut från svenska ESF-rådet; avslag på projektansökan ”Kunskapsbaserad 
socialtjänst” 
Dnr SOC 0195/11-701 
 

 Protokoll/utdrag 

5.  Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkansgrupp 2012-01-24 
Dnr SOC 0013/12-021 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr SOC0016/12-002 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 22 februari 2012, § 30 
godkänns. 
 

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

 Kurs- och konferensverksamhet 
Socialförvaltningen 2011-07-01--12-31 Förteckning 2012-01-02 
  

 Personalärenden 
Anställningsavtal – Entlediganden Beslut nr 30-82 

 
 Sociala utskottet 

2012-01-12, § 1-38 
2012-02-08, § 39-69 
 
 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Anmälan av Socialstyrelsens beslut över vidtagna åtgärder; 
utredningar rörande barn/unga och förhandsbedömningar 

Dnr SOC0241/11-750, SOC0092/11-785 

Socialnämndens beslut 

Socialstyrelsens beslut antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen inledde tillsyn av handläggningen i ett enskilt ärende vid Barn- och familje-
sektionen i mars 2011. I beslut den 14 november 2011 begärde Socialstyrelsen socialnämn-
dens redogörelse för vidtagna och planerade åtgärder. Efter att ha tagit del av nämndens ytt-
rande konstaterar Socialstyrelsen i sitt slutliga beslut den 12 januari 2012 att relevanta åtgär-
der har vidtagits och avslutar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens beslut 2012-01-12 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 

Dnr SOC0003/11 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen av bokslut och verksamhetsuppföljning 2011 antecknas till protokollet.  
 
Sammanfattning 
Av socialförvaltningens bokslut och verksamhetsuppföljning för 2011 framgår det att social-
förvaltningens budgetram för 2011 var 512,2 mkr. Resultatet för verksamheterna uppgick till 
508,1 mkr. Avvikelsen mot budget blev ett överskott med 4,1 mkr. I delårsbokslutet 2011-08-
31 prognostiserades ett resultat på -6,2 mkr och vid månadsuppföljning 2011-11-30 var pro-
gnosen -1,2 mkr. Varje sektions verksamhet under året redogörs i verksamhetsberättelsen och 
det ekonomiska utfallet kommenteras.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
  
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-10  
Verksamhetsberättelse 2011 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Tillägg i socialnämndens delegationsordning 

SOC0001/12-002 

Beslut 

Föreslagna ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning beslutas att gälla från 
och med den 22 februari 2012. 
 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse den 2 februari 2012 förslag till ny punkt i so-
cialnämndens delegationsordning enligt följande: 
 

 9.1.2 Besluta om ansökan till Socialstyrelsen om överflyttning av ärende till annan 
kommun samt avgivande av yttrande till Socialstyrelsen i sådant ärende; 2:a kap 11 § 
SoL 

 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-02 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
It-samordnare Torbjörn Carlson för redigering på Insidan 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Redovisning till Socialstyrelsen i tillsynsärende inom kommunala 
psykiatrin 

SOC0184/11-785 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Socialstyrelsen som socialnämndens 
yttrande. 

 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen genomförde i september 2011 en förstärkt tillsyn av kommunens insatser till 
personer med psykisk funktionsnedsättning med fokus på boende och boendestöd. Tillsynen 
utfördes i form av intervjuer med enhetschefer, medarbetare, enskilda samt granskning av tio 
personakter. Av Socialstyrelsens beslut den 22 december 2011 framgår att man funnit vissa 
brister i den granskade dokumentationen. Socialstyrelsen begär att nämnden ska säkerställa att 
dokumentation innehåller sådana uppgifter som krävs enligt lag och förordning och begär 
redovisning av vidtagna åtgärder samt en tidsplan för planerade åtgärder.  
 
Förvaltningen har upphandlat ett nytt verksamhetssystem som nu är under implementering. 
Personal kommer att successivt utbildas i och få information om dokumentation och de regler 
och bestämmelser som gäller på området.  
  
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-01 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialstyrelsen, Box 423, 701 48 Örebro 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Yttrande över Energi- och klimatprogram för Falu kommun 

Dnr SOC0275/11-403 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till Falu kommuns miljöråd som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Miljörådet i Falu kommun har remitterat Energi- och klimatprogram för Falu kommun till 
socialnämnden för synpunkter. Programmet presenterar nuvarande situation och innehåller en 
vision för energianvändning och energisystem år 2050. Programmets strategier beskriver hur 
vägen kan se ut och vilka milstolpar som finns längs vägen. Efter antagande av kommunfull-
mäktige ska programmet kompletteras med konkreta åtgärder. 
 
Socialförvaltningen har inga synpunkter på programmet.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-27 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Miljöförvaltningen, Ola Bergeå 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till 
allmänhet och slutna sällskap på serveringsstället Smak Kök & 
Catering samt för catering till slutna sällskap 

Dnr SOC0029/12-702 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens tillstånd från 2008-11-29, § 185 och 2011-02-14, för Kristers kök på 
restaurang Kristers kök, Villavägen 17 i Falun, återkallas. 

2. Smak Kök & Catering Falun AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst 
alkoholdryck och spritdrycker till allmänhet och slutna sällskap i serveringslokaler enligt 
ritningar i restaurang Smak Kök & Catering, Villavägen 17, Falun samt för catering till 
slutna sällskap. Serveringstider 11:00-02:00. 

 
Sammanfattning 
Smak Kök & Catering Falun AB har ansökt om tillstånd för servering av starköl, vin, annan 
jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten och slutna sällskap på restaurang Smak 
Kök & Catering Falun AB. Dessutom söks tillstånd för catering av samma drycker till slutna 
sällskap. Sökta serveringstider är kl 11:00-02:00. Tidigare har enskilda firman Kristers kök 
innehaft serveringstillstånd på serveringsstället som nu är såld till Smak Kök & Catering 
Falun AB. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt ansökan.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-27 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Smak Kök & Catering Falun AB, Villavägen 17, 791 37 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol i serveringstält 
till allmänheten och slutna sällskap på Lugnets skidstadion i samband 
med Svenska Skidspelen 2012 

Dnr SOC0045/12-702 

Socialnämndens beslut 

1. Lugnets Restaurang & Café i Falun AB beviljas tillfälligt serveringstillstånd för servering 
av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten och slutna sällskap i serveringstält vid 
Svenska skidspelens tävlingar 2012-03-16–18. Serveringstider kl. 11.00–01.00. 

2. Under hela tiden som alkoholserveringen pågår skall minst två av polismyndigheten 
förordnade ordningsvakter tjänstgöra. 

 
Sammanfattning 
Lugnet Restaurang & Café i Falun AB har ansökt om tillfälligt tillstånd för servering av 
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten och slutna sällskap i serveringstält placerat vid 
Svenska skidspelens tävlingar 2012-03-16–18. Sökanden har prövats och beviljats tillstånd 
för restaurangverksamhet tidigare och då inga anmärkningar finns avseende hur dessa sköts 
får lämpligheten anses vara styrkt. Yttrande har inhämtats från polismyndigheten i Falun, 
räddningstjänsten och miljökontoret. Samtliga tillstyrker bifall till ansökan. Polismyndigheten 
med krav enligt beslut nr 2 ovan.   
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-02 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Lugnet Restaurang & Café i Falun AB, Box 1474, 791 14 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (25) 
Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-02-22 

 

Justerandes signaturer 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Plan avseende år 2012 för tillsyn enligt Alkohollagen 

Dnr SOC0044/12-702 

Socialnämndens beslut 

3. Tillsyn av serveringsställen med alkoholtillstånd beslutas enligt plan för 2012. 

4. Tillsynsplanen överlämnas till Länsstyrelsen Dalarna 
 
Sammanfattning 
Enligt bestämmelser i Alkohollagen kap. 9 § 2 stycke 3 skall kommunen upprätta en tillsyns-
plan som ska lämnas till länsstyrelsen. Vad planen ska innehålla framgår av skrivning i ”Till-
synsplan för yttre tillsyn”.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-30 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun 
 
 


