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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 
 
Plats och tid Sundborn, kl. 13:15–14:20 
 
Beslutande  
Ledamöter S Claes Mankler, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Mustafa Cüclü C Annika Eriksson 
 V Stefan Nyrén FAP Hans Matsols 
 MP Sara Ritäkt KD Håkan Nohrén 
     
Tjänstgörande S Ingvar Sahlander i stället för Renée Andersson (S) 
Ersättare S Kent Blomqvist i stället för Christina Knutsson (S) 
 M Gunilla Franklin i stället för Jean-Francois Loise (M) 
Övriga deltagare 
Ersättare S Sonja Skansgård C  Kjell Eriksson   
 V Zohreh Anhari FAP Janina Bengtsdotter  
   FP Fredrik Adolphson 
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Bror Johansson, bitr socialchef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, sektionschef 
 Marie Pettersson, sektionschef Ove Stenberg, controller 
 Göran Rosenström, Utv.chef Daniel Johansson, alkoholhandläggare 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 
 
 
 
Utses att justera Annika Eriksson 
Justeringsdag  2012-12-19 
Justerade paragrafer  236-255 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande ………………………………………………………………….. 
  Claes Mankler 

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Annika Eriksson 
 

   Bevis 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ  Socialnämnden   
Sammanträdesdatum  2012-12-19 

Datum när anslaget sätts upp   
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
Underskrift  
  ……………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

Innehållsförteckning: 

§ 236 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, Barn- och familjesektionen, baranvårdsärende, 
 sekretess........................................................................................................................................ 3 

§ 237 Beslut av JO i ärende gällande utlämnande av handlingar, Barn- och familjesektionen,  ..............  
 sekretess........................................................................................................................................ 4 

§ 238 Beslut av Socialstyrelsen i tillsynsärende, LSS-sektionen, klagomål på boendeförhållande, 
 sekretess........................................................................................................................................ 5 

§ 239 Muntlig information ..................................................................................................................... 6 

§ 240 Skriftliga delgivningar .................................................................................................................. 7 

§ 241 Delegationsbeslut ......................................................................................................................... 8 

§ 242 Fastställande av socialnämndens studiedagar 2013...................................................................... 9 

§ 243 Ändringar och tillägg i delegationsordning för socialnämnden ................................................. 10 

§ 244 Ekonomisk rapport till och med november 2012 ....................................................................... 11 

§ 245 Intern kontroll 2013 .................................................................................................................... 12 

§ 246 Verksamhetsbidrag 2013 till Kvinnojouren ............................................................................... 13 

§ 247 Slutrapport för projektår 3, Kris- och våldsmottagningen för män i Falun och Borlänge .......... 14 

§ 248 Ansökan från NBV Studieförbund om bidrag till höstlovsaktiviteter v. 44 i Bojsenburg.......... 15 

§ 249 Ansökan från Sensus studieförbund om ekonomiskt bidrag till aktiviteter för ungdom i 
 Bojsenburg under jullovet 2012 ................................................................................................. 16 

§ 250 Ansökan från Dagverksamheten i Grycksbo om bidrag till julbord m.m. .................................. 17 

§ 251 Ansökan från föreningen Positiva Gruppen Mitt om bidrag till inköp av dator ......................... 18 

§ 252 Ansökan om serveringstillstånd för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang 
 Brooklyn i Falun ......................................................................................................................... 19 

§ 253 Yttrande över Detaljplan för Bostäder vid Kungsgårdsvägen, Falu kommun ............................ 20 

§ 254 Yttrande över Detaljplan för Högboområdet i Falu kommun .................................................... 21 

§ 255 Yttrande över Detaljplan för verksamhetsområde på Myran i Falu kommun ............................ 22 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 236 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende, Barn- och familjesektionen, 
barnavårdsärende, sekretess 

Diarienummer SOC0211/12-785 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 237 Beslut av JO i ärende gällande utlämnande av handlingar, Barn- och 
familjesektionen, sekretess 

Diarienummer SOC0019/12-789 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 238 Beslut av Socialstyrelsen i tillsynsärende, LSS-sektionen, klagomål på 
boendeförhållande, sekretess 

Diarienummer SOC0202/12-785 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 239 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/12-700 

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 

• Socialchef Ingalill Frank ger nämnden en lägesrapport om familjecentral 2. 

• Socialchef Ingalill Frank ger nämnden en lägesrapport om övergången av personlig 
assistans till AB Omsorgscompagniet i Norden. 

• Barn- och familjesektionens chef Ylva Renström informerar nämnden om förändringar i 
Socialtjänstlagen samt Offentlighets- och sekretesslagen som gäller från och med 1 
januari 2013. 

• Ordförande Claes Mankler informerar om hur jul- och nyårshelgernas ordförandejour är 
uppdelad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 240 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/12-700 

Beslut 
Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 10 de-
cember 2012 med bilagor enligt följande: 

1. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2012-10-23.                             
Dnr SOC0013/12-021 

2. Protokoll från Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 2012-10-31.                            
Övrig post 2012-11-16 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-11-14, § 86; Förändrad 
organisatorisk placering av kommunens ANDT-strateg.  Dnr SOC0186/12-700 

4. Socialstyrelsens beslut 2012-11-12; Verksamhetstillsyn vid Bubo HVB-hem.                   
Dnr SOC0216/12-785 

5. Socialstyrelsens beslut 2012-11-28; Verksamhetstillsyn vid Haraldsbo ungdomsboende.  
Dnr SOC 0160/12-785 

6. Förvaltningsrätten i Faluns dom 2012-11-20; Överklagat beslut om serveringstillstånd till 
slutet sällskap Cubaduba. Dnr SOC0231/11-702 

7. Projektuppföljning från Sensus studieförbund, höstlovsaktiviteter i Bojsenburg.                
Dnr SOC0167/12-753  

 

 

 

 

 

Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 241 Delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/12-002 

Beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 19 december 2012, § 241 
godkänns. 

 

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

• Tecknade avtal oktober 2012, beslut 59, Dnr SOC0118/12 

• Personalärenden – anställningar och entlediganden, beslut nr 998-1073. Pärmförvaring 

• Sociala utskottets protokoll 2012-11-14, § 412-459. Pärmförvaring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 242 Fastställande av socialnämndens studiedagar 2013 

Diarienummer SOC0208/12-700 

Beslut 
Socialnämndens studiedagar 2013 fastställs till den 16 och 17 maj.  

 
Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde den 21 november 2012, § 231, fastställdes socialnämndens 
årsplan för 2013. Nämnden beslutade då också att uppdra till socialchefen att presentera förslag 
på datum för socialnämndens studiedagar 2013 till dagens sammanträde. Program för studieda-
garna kommer att presenteras för nämnden i början av 2013.    

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 243 Ändringar och tillägg i delegationsordning för socialnämnden 

Diarienummer SOC0001/12-002 

Beslut 
Föreslagna ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning beslutas gälla från och 
med den 1 januari 2013. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar förslag till nya punkter och ändringar i delegationsordning för so-
cialnämnden i tjänsteskrivelse 2012-12-05. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-05 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
It-samordnare Torbjörn Carlson för redigering på Insidan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 244 Ekonomisk rapport till och med november 2012 

Diarienummer SOC0003/12-042 

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

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med november 2012 samt 
analys och planerade vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 

• Socialnämndens sammanlagda underskott gentemot budget beräknas bli -6,2 mkr vid 
årets slut.  

• Förvaltningsledning och administration bedöms få ett överskott på +1,1 mkr. 

• Vuxensektionen bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvikelse mot 
budget med -2,0 mkr och HVB-placeringar för vuxna med -8,0 mkr. 

• Barn- och familjesektionen bedömer att familjehem/jourhem får ett underskott med -1,0 
mkr. HVB-placeringar bedöms få ett överskott på 0,5 mkr och kontaktpersoner/familjer 
ett överskott på 1,6 mkr. ”Övrigt” bedöms till ett överskott på 1,6 mkr. 

• LSS-sektionen bedömer att budgetavvikelsen för personlig assistans blir -2,5 mkr, ex-
terna placeringar -4,8 mkr och grupp/servicebostad +5,0 mkr på grund av att nya service- 
och gruppbostäder inte kommer att starta under året. Daglig verksamhet och övrigt be-
döms få ett budgetöverskott på 2,3 mkr. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport till och med oktober 2012 daterad 2012-12-05 

 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 245 Intern kontroll 2013 

Diarienummer SOC0228/12-007 

Beslut 
Upprättat förslag till intern kontrollplan för 2013 godkänns. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram en plan för den interna kontrollen under 2013. Det främsta 
syftet med internkontroll är att fastställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. 
Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som 
den professionella och omfattar alla system och processer som syftar till att styra ekonomin och 
verksamheten.  

Granskningsområden för 2013: 

• Upphandling och inköp: Riktlinjer och bestämmelser 
• Avtalsdatabas 
• Representation, intern och extern 
• Utbetalningsrutiner ISOX 
• Synpunktshantering 
• Rapportering av missförhållanden/risk för missförhållanden enligt t.ex. Lex Sarah 

 
Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-10 

 
 
 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 246 Verksamhetsbidrag 2013 till Kvinnojouren 

Diarienummer SOC0232/12-753 

Beslut 
1. Upprättad överenskommelse med Kvinnojouren i Falun för tiden 1januari 2013 – 31 decem-

ber 2013 godkänns.  

2. Bidrag på 310 000 kronor för verksamheten under 2013 beviljas Kvinnojouren i Falun. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

Sammanfattning 
Kvinnojouren i Falun är en ideell förening som är partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden 
och ska bedriva verksamhet vid mottagningen på Kvinnojouren i Falun. Jouren erbjuder hjälp 
och stöd till sökande kvinnor som utsätts/utsatts för någon form av våld och förtryck. Kvinnojou-
ren erbjuder också stödboende till utsatta kvinnor och deras barn.  

Föreningen startade under 2011 och har nu 30 medlemmar. Socialnämnden beviljade föreningen 
200 000 kronor för 2012. Det aktuella samarbetsavtalet gäller under 2012 och en ny överens-
kommelse ska tecknas för 2013.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-07 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kvinnojouren i Falun, c/o XXX, Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 247 Slutrapport för projektår 3, Kris- och våldsmottagningen för män i Falun 
och Borlänge 

Diarienummer SOC0130/09-752 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner återrapporteringen till Länsstyrelsen av projektår tre gällande 

Kris- och våldsmottagningen för män i Falun-Borlänge. 
2. Socialförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen om utbetalning av tidigare beviljade 

projektmedel med 329 000 kronor. 

3. Socialnämnden godkänner förslag till samverkansavtal daterat 2012-11-11 och ger 
socialchefen i uppdrag att teckna avtal med Borlänge, Säter, Ludvika, Smedjebacken och 
Avesta kommuner.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Falun och Borlänge har beslutat att stödja utvecklandet av en gemensam kris- 
och våldsmottagning för män. För att utveckla och bedriva denna verksamhet har de bägge 
kommunerna beviljats ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i tre omgångar. För den senaste pro-
jektperioden 1 november 2011 till och med 31 oktober 2012 beviljades 329 000 kronor per 
kommun i statsbidrag. Nu ska slutrapporten för detta tredje projektår behandlas i socialnämnden 
och redovisas till Länsstyrelsen så att beviljade medel kan betalas ut.  

Under det tredje projektåret har huvudsyftet varit att vidga verksamheten till att omfatta ett antal 
kommuner i södra/mellersta Dalarna. Projektets uppdrag är fullgjort och verksamheten är per-
manentad. 2013 övergår verksamheten i regional regi där sex kommuner ingår med Falun som 
värdkommun. Verksamheten regleras genom avtal mellan Falu kommun samt Borlänge, Säter, 
Ludvika, Smedjebacken och Avesta kommuner.   

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-13 

 
 
 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 248 Ansökan från NBV Studieförbund om bidrag till höstlovsaktiviteter v. 44 i 
Bojsenburg 

Diarienummer SOC0204/12-753 

Beslut 
Ansökan från NBV Studieförbund om ekonomiskt bidrag till höstaktiviteter för skolungdom i 
Bojsenburg under vecka 44, höstlovet, avslås med motivering att medel redan utgått för 
samma aktivitet till annat studieförbund. 

 

Sammanfattning 
NBV studieförbund har genom ordföranden i Lets do it Now ansökt om ekonomiskt bidrag för 
att ordna meningsfulla aktiviteter för ungdomar i Bojsenburg under skolans höstlov vecka 44. I 
ansökan beskrivs också planer på inrättande av lokal, fritidsgård, och en kostnadsberäkning för 
detta ändamål.  

Sökanden har under föregående år beviljats medel till dels sommaraktiviteter och dels aktiviteter 
under höstlovet för barn och ungdomar i Bojsenburg. Under innevarande år har Sensus Studie-
förbund erhållit bidrag från socialnämndens förvaltade donationer för inrättande av musiklokal i 
Bojsenburg samt till aktiviteter för skolungdom under höstlovet vecka 44.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-19 

 
 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
NBV Studieförbund, Fredrik Dersten 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 249 Ansökan från Sensus studieförbund om ekonomiskt bidrag till aktiviteter 
för ungdom i Bojsenburg under jullovet 2012 

Diarienummer SOC0218/12-753 

Beslut 
Ansökan från Sensus Studieförbund om ekonomiskt bidrag till aktiviteter under jullovet 2012 
till ungdom i Bojsenburg beviljas med 6 000 kronor ur Stiftelsen Samfond S2. 

 

Sammanfattning 
Senus Studieförbund har ansökt om ekonomiskt bidrag för att ordna meningsfulla aktiviteter för 
ungdomar i Bojsenburg under jullovet 2012. Ansökan avser tiden 27 december 2012 till 4 januari 
2013. Förutom Sensus Studieförbund medverkar Hyresgästföreningen och Ungdomsrådet.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-30 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 250 Ansökan från Dagverksamheten i Grycksbo om bidrag till julbord m.m. 

Diarienummer SOC0217/12-753 

Beslut 
Ansökan från Dagverksamheten i Grycksbo beviljas med 4 000 kronor ur Stiftelsen Samfond 
S3. 

 

Sammanfattning 
Dagverksamheten i Grycksbo har ansökt om bidrag med 4 000 kronor till julbord samt reparation 
av en klocka så att man åter ska ”kunna höra klockans tickande och slag varje timme igen”.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-30. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Dagverksamheten i Grycksbo, enhetschef Katarina Johansson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 251 Ansökan från föreningen Positiva Gruppen Mitt om bidrag till inköp av 
dator 

Diarienummer SOC0226/12-753 

Beslut 
Ansökan från föreningen Positiva Gruppen Mitt beviljas med 4 500 kronor ur Stiftelsen Kurt 
Arne Fritz fond. 

 

Sammanfattning 
Föreningen Positiva Gruppen Mitt har ansökt om bidrag med 4 500 kronor till inköp av dator för 
sin verksamhet. Föreningen är nystartad och arbetar med HIV/AIDS-frågor och är en patientor-
ganisation. Föreningen har fyra medlemmar från Falu kommun. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Positiva Gruppen Mitt, Box 38, Myntgatan 10-14, 791 62 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 252 Ansökan om serveringstillstånd för servering av alkohol till allmänheten 
på Restaurang Brooklyn i Falun 

Diarienummer SOC0213/12-702 

Beslut 
Adam Dallai AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och 
spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler enligt ritningar på restaurang Brooklyn, 
Trotzgatan 3, Falun. Serveringstider kl 11:00 – 01:00. 

 

Sammanfattning 
Adam Dallai AB har genom ägaren ansökt om tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst 
alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på restaurang Brooklyn i Falun (tidigare restau-
rang Trotzgatan 3). Tillstånd söks för servering till allmänheten i serveringslokaler. Sökta ser-
veringstider är kl 11:00 – 01:00. Samtliga remissinstanser i ärendet har tillstyrkt ansökan.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-05 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Adam Dallai AB, c/o XXX, Borlänge  
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 253 Yttrande över Detaljplan för Bostäder vid Kungsgårdsvägen, Falu kom-
mun 

Diarienummer SOC0209/12-214 

Beslut 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ”Detaljplan för Bostäder vid Kungsgårdsvägen 
i Falu kommun, Dalarnas län” till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detalj-
planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med inslag av rad-
/kedjehus. 

Socialförvaltningen välkomnar att det planeras för fler bostäder i kommunen. I sammanhanget 
bör beaktas kommunens behov av gruppbostad/servicebostad för funktionshindrade som lämpli-
gen integreras i någon av flerbostadshuset.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-19 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 254 Yttrande över Detaljplan för Högboområdet i Falu kommun 

Diarienummer SOC0206/12-214 

Beslut 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ”Detaljplan för Högboområdet i Falu kommun, 
Dalarnas län” till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att ge 
förutsättningar för ny och breddad användning av befintliga byggnader på Högboområdet samt 
möjliggöra nyproduktion av bostäder inom området. En förutsättning för att detta ska kunna 
genomföras är att nuvarande tillfartsväg förbättras. 

Socialförvaltningen välkomnar att det planeras för fler bostäder i kommunen. För detta område 
finns dock vissa förbehåll. Bland annat saknas idag kollektivtrafik till området som är ett absolut 
krav om området ska bli tillgängligt för alla. Service i form av skolskjuts, hemtjänst, färdtjänst 
och andra riktade insatser kan innebära ökade kostnader för kommunen.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-19 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 

 



22 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-12-19 
______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 
 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 255 Yttrande över Detaljplan för verksamhetsområde på Myran i Falu kommun 

Diarienummer SOC0215/12-214 

Beslut 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ”Detaljplan för verksamhetsområde på Myran i 
Falu kommun, Dalarnas län” till bland andra socialnämnden för yttrande. Syftet med detaljpla-
nen är att göra det möjligt för bebyggelse för verksamhetsändamål i området.  

Socialförvaltningen tillstyrker bifall till detaljplanens förslag. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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