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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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Ej tjänstgörande ersättare S Kent Blomqvist 
 S Anneli Nilsson 
 S Ingvar Sahlander 
 C Agneta Ängsås 
 MP Kenth Carlson 
 M Håkan Nohrén 
 M Helena Lindström 
 KD Rita Magnusson 
  

 

 

 
Övriga deltagare Anna-Karin Eriksson, ledningsstöd 
 Åsa Johansson, sektionschef, § 1-12 
 Tina Lans, sektionschef, § 1-12 
 Magnus Nordahl, sektionschef 
 Ove Stenberg, Controller 
 Ann Ayoub, Sekreterare 
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Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 1 Särskilt förordnade vårdnadshavare för flicka 
född 2009 

    

  

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-01-27 
 
 

§ 2 Särskilt förordnad vårdnadshavare för pojke 
född 1998 

    

  

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 3 Rapportering av ej verkställda beslut LSS 
avseende fjärde kvartalet 2015 

 SOC0014/15-787  
Beslut   
           

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäla att 24 ej verkställda beslut enligt 28 § f-g LSS har 
rapporterats till inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Sammanfattning 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS, gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

För fjärde kvartalet 2015 har 24 ärenden rapporterats som ej verkställda och de avser: 
 
1 beslut om ledsagarservice 
8 beslut om kontaktperson 
2 beslut om avlösarservice 
2 beslut om korttidsvistelse 
1 beslut om boende för barn och ungdom 
7 beslut om bostad för vuxna 
3 beslut om daglig verksamhet 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-12 
 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-01-27 
 
 

§ 4 Rapportering av ej verkställda beslut SoL 
avseende fjärde kvartalet 2015 

 SOC0015/15-787  
Beslut   
           

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäla att två ej verkställda beslut enligt 4 kap § 1 Social-
tjänstlagen (SoL) har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Sammanfattning 

Varje kvartal ska, enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som 
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt de avbrott som inte har verk-
ställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten bröts rapporteras till IVO, 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  

För fjärde kvartalet 2015 har två ärenden rapporterats som ej verkställda och de avser: 
 
1 beslut om kontaktfamilj 
1 avbrott i verkställighet gällande kontakperson 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-12 
 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 5 Anmälan av ordförandebeslut LVU och LVM 

 SOC0011/16-759  
Beslut   
           

Nämnden godkänner redovisningen av fattade beslut enligt LVU förtecknade i tjänste-
skrivelse den 14 januari 2016. 

 
 
Sammanfattning 

Enligt Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) och Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) har ordförande eller ledamot som nämnden utser så kallad 
kompletterande beslutanderätt under vissa förutsättningar. Socialnämndens beslut kan inte 
avvaktas, det vill säga det föreligger an akut situation som måste lösas omedelbart. Beslu-
tet ska sedan anmälas vid nästa sammanträde i socialnämnden.  

En förteckning är gjord över de beslut som fattats sedan föregående sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-14 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-01-27 
 
 

§ 6 Anmälan av delegationsbeslut 

 SOC0016/16-002 
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 14 januari 
2016 godkänns. 

 
 
Sammanfattning 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegations-
ordning. Beslut som fattas på delegation ska redovisas för nämnden  
 
En sammanställning över aktuella delegationsbeslut är upprättad.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-14 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-01-27 
 
 

§ 7 Skriftliga delgivningar 

 SOC0006/16-700  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i tjänsteskrivelse 
den 14 januari 2016. 

 
 
Sammanfattning 

Redovisning av skriftlig information och delgivningar sker vid varje nämndsammanträde. 
En förteckning över aktuella handlingar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-14. 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-01-27 
 
 

§ 8 Muntlig information och övriga frågor 

 SOC0007/16-700  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
27 januari 2016, § 8. 

 
Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde lämnas följande information 

 Controller Ove Stenberg informerar att socialnämndens bokslut preliminärt visar på 
ett underskott med 19.2 mkr. Bedömningen per 30 november 2015 var ett under-
skott jämfört med budget på 23,4 mkr. En förbättring av resultatet med 4,2 mkr. 
 

 Nämnden får information om ett ärende som just nu är aktuellt i media.   
 

 Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om att hon initierat till ett möte på 
fredag den 29 januari där samtliga socialnämndsordföranden i länet och personal 
från socialjouren i Borlänge bjudits in. Syftet är att se över socialjouren för att få en 
bättre hantering av ordförandebesluten. Man ska titta på ett system som används i 
Nässjö kommun där man går in via mobilen och undertecknar besluten med en kod. 
Den här lösningen kommer att öka kvalitén och bli mer rättssäker för alla 
inblandade i dessa beslut.    

 
 I socialnämndens beslut i oktober 2015 om anpassningar inför budget 

2016 föreslogs kommunstyrelsen bland annat att personalkontoret 
skulle få i uppdrag att utvärdera vikariepoolen och då främst avseende 
kostnadseffektivitet. När utredningen är gjord kommer den att föras upp 
till kommunstyrelsen och fullmäktige.   
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-01-27 
 
 

§ 9 Rapport från förtroendevalda över 
verksamhetsbesök 

 SOC0022/16-700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verksam-
hetsbesök som förtecknats i protokoll den 27 januari 2015, § 9. 

 
Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 
 

 2:e vice ordförande Göran Forsén har besökt gruppbostaden på Marks väg i 
Svärdsjö och gruppbostaden på Liljekonvaljvägen i Falun. 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-01-27 
 
 

§ 10 Ändringar i delegationsordning 

 SOC0001/16-002 
Beslut   
           

Föreslagen ändring och tillägg i socialnämndens delegationsordning redovisad i tjäns-
teskrivelse daterad 12 januari 2016 med bilaga beslutas gälla från och med 1 februari 
2016. 

 
Sammanfattning 

Grunden till förändringsförslaget är att lägga delegationen på rätt nivå utifrån budget och 
verksamhetsansvar. Detta tillsammans med nya riktlinjer/vägledningar inom förvaltningens 
sektioner ger en tydligare styrning och innebär ökad trygghet för medarbetarna. Övriga 
ändringar beror på ändringar i t.ex. lagstiftning.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-12 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-01-27 
 
 

§ 11 Ekonomiskt bistånd boendekostnader 

 SOC0025/16-754  
Beslut   
           

1. Socialförvaltningen får i uppdrag att revidera riktlinjerna gällande ekonomiskt bi-
stånd avseende skälig nivå för boendekostnader så att en anpassning sker till den 
aktuella bostadssituationen i Falun.  
 

2. I uppdraget ingår att ta reda på hur lösningen ser ut i andra jämförbara kommuner.  
 

 
Sammanfattning 
Den aktuella bostadsbristen i kommunen innebär svårigheter för kommuninvånare att hitta 
en bostad till lämplig storlek och hyreskostnad som motsvarar skälig levnadsnivå enligt 
hittillsvarande rättstillämpning och lokalt handläggarstöd. Med anledning därav finns det 
behov av att anpassa bedömningen av vad som är skälig levnadsnivå när det gäller bostads-
storlek och boendekostnader till rådande aktuell situation med beaktande av individuella 
bedömningar i varje enskilt ärende. 
 
Beslut nr 1 är enligt förvaltningens förslag.   
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 

 

_________________________________________________________  
Beslutet skickas till 
Sektionschef Åsa Johansson 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 12 Samråd om detaljplan för nya bostäder vid 
Söderbaumska skolan, Norra Järnvägsgatan 

 SOC0213/15 -214 
Beslut   
           

Nämnden har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen och lämnar därmed 
inget yttrande. 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat en inbjudan till samråd avseende 
detaljplan som rör nya bostäder vid Söderbaumska skolan på Norra Järnvägsgatan. Den 
nya detaljplanen ska möjliggöra en fortsatt omvandling av det gamla industriområdet vid 
Norra Järnvägsgatan i Falu tätort. Syftet är att det ska bli möjligt att bygga bostäder, vård-
boende, skola och/eller kontor i byggnader med fasaderna ut mot gatan. Nämnden har inga 
synpunkter att lämna utöver det som redan finns beskrivet i ärendet. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-29 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-01-27 
 
 

§ 13 Information Implementeringen av Demokrati-
kommun 2020 

 SOC0007/16-700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen nedtecknad i protokoll den 27 januari 2015, § 
13.  

 
Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde deltar ledningsförvaltningens kanslichef Eva Dahlander och in-
formerar om arbetet med implementeringen av Demokratikommun 2020 som kommun-
fullmäktige har antagit. Nämnden informeras som sin roll i arbetet.   

 

  

 
 
 
 
 
 


