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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 13:15–16:10 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Gunilla Franklin, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf M Göran Forsén 
 S Mustafa Güclü C Kjell Eriksson 
 - Stefan Nyrén, § 143-159 FAP Hans Matsols 
 MP Kenth Carlson KD Håkan Nohrén 
  
Tjänstgörande S Ingvar Sahlander, § 143-159 
Ersättare  I stället för Renée Andersson (-) 
 S Kent Blomqvist, § 160 
  I stället för Renée Andersson (-) 
 V Zohreh Anhari, § 160 
  I stället för Stefan Nyrén (-) 
Övriga deltagare 
Ersättare S Malin Wellhardh M  Eva Kyrk 
 S Kent Blomqvist C Torbjörn Petersson 
 S Sonja Skansgård FAP Janina Bengtsdotter 
 V Zohreh Anhari  
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Åsa Johansson, sektionschef
 Marie Pettersson, sektionschef Ove Stenberg, Controller
 Susanne Norberg, kommunalråd, § 160 
 Ylva Renström, utredningssekreterare 
  

Utses att justera Håkan Nohrén  

Justeringsdag 2014-10-27  

Justerade paragrafer 143-160  
 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ylva Renström 

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

 Justerande ………………………………………………………………….. 
   Håkan Nohrén 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2014-10-22 

Datum när anslaget sätts upp 2014-10-29  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 
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§ 155 Bidrag ur stiftelse; Träffpunkterna Svärdsjö och Hosjö ................................................. 16 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143 Särskilt förordnad vårdnadshavare 

   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 144 Särskilt förordnad vårdnadshavare  

   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 145 Rapportering av ej verkställda beslut LSS tredje kvartalet 2014 

Diarienummer SOC0014/14-787 

Beslut 

1. Nämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Till kommunfullmäktige anmäls att sju 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 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäk-
tige och kommunens revisorer.  
 
För tredje kvartalet 2014 har sju ärenden rapporterats som ej verkställda. Två beslut 
avser kontaktperson, två beslut avlösarservice i hemmet, ett beslut korttidsvistelse, ett 
beslut daglig sysselsättning samt ett beslut bostad för vuxna. 
 
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 2014-10-08 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Anmälan av ordförandebeslut LVU och LVM 

Diarienummer SOC0011/14-002 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 22 oktober 
2014, § 147 godkänns. 

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

 

1. Tecknade avtal augusti 2014. Förteckning 2014-10-06, beslut 33-35. Dnr 
SOC0018/14 

2. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan LSS 2014-09-08. Dnr 
SOC0013/14 

3. Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp 2014-08-25. Dnr 
SOC0013/14 

4. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 455-722. Pärmförva-
ring 

5. Protokoll MBL 2014-09-02, Ungdomsboendets framtid och personalens arbets-
miljö. Dnr SOC0019/14 

6. Protokoll MBL 2014-10-01, chefsbyte Björkens servicebostad. Dnr 
SOC0019/14 

7. Enskilda ärenden vid LSS-, Vuxen- samt Barn- och familjesektionerna septem-
ber 2014. Dnr SOC0037/14 

8. Sociala utskottets protokoll 2014-09-10, § 324-363. Pärmförvaring 

9. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, yttrande till IVO i tillsynsärende 
ej verkställt beslut om kontaktperson. Dnr SOC0138/14 

10. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, yttrande till IVO i tillsynsärende 
ej verkställt beslut om kontaktperson. Dnr SOC0139/14 

11. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, yttrande till IVO i tillsynsärende 
ej verkställt beslut om kontaktperson.  Dnr SOC0140/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 22 oktober 2014, § 148. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 9 
oktober med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-17, § 86; 
Svar på revisionsrapport över granskning av hantering och ansökning av 
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Dnr SOC0115/14-007 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-17, § 91; In-
formation om resursjobb. Övrig post 2014-10-03 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-09-18, § 196; Parlamentariskt 
arbete inför mandatperioden 2015-2018. Övrig post 2014-09-29 

4. Protokollsutdrag kulturnämnden 2014-09-25, § 60; Motion från Maria 
Gehlin (FAP) och Stefan Clarström (FAP): Inrätta fältsekreterare i Falu 
kommun. Dnr SOC0077/14 

5. Protokoll från kommunala handikapprådets arbetsutskott 2014-08-27. Övrig 
post 2014-09-18 

6. Tackbrev från föreningen Falu HjärtLung för bidrag ur stiftelse. Dnr 
SOC0134/14 

7. Tackbrev från Särvux Falun för bidrag ur stiftelse. Dnr SOC0040/14 

8. Beslut IVO 2014-10-03, Lex Sarah-ärende vid Barn- och familjesektionen, 
HVB Dnr SOC0124/14-786 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 22 oktober 2014, § 149. 

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

 Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen genomförs under 
november månad. Samtliga besökare i ärenden med myndighetsutövning får 
besvara en enkät.  

 Dialogen har öppet hus den 5 december. De ledamöter och ersättare som vill 
delta anmäler det till ordföranden.  

 Rapport från föreläsning om härskartekniker och makt. Från socialnämnden 
deltog Christina Knutsson (S), Zohreh Anhari (V), Gunilla Franklin (M) och 
Janina Bengtsdotter (FAP).  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 150 Kurser och konferenser 

Diarienummer SOC0012/14 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 22 oktober 
2014, § 150.  

 
Sammanfattning 
Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om att Region Dalarna och styrgruppen 
för missbruk-beroende har inbjudit till länskonferens den 5 december 2014 i Borlänge. 
De ledamöter och ersättare som önskar delta skall anmäla detta till ordföranden.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Ekonomisk rapport till och med september 2014 

Diarienummer SOC0003/14-042 

Beslut 

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

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på 
-12,5 mkr till årets slut. 

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

 Vuxensektionens prognos uppgår till ett underskott på -4,0 mkr varav det största 
underskottet hänförs till HVB-placeringar inom missbruksområdet med -5,0 
mkr.  

 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på -4,5 mkr främst på 
grund av att antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att överstiga 
budgeterad nivå med -9,5 mkr. Antal anmälningar är på årets högsta nivå med 
179 stycken. Prognosen för familjehem är ett överskott på +0,5 mkr och progno-
sen för jourhem är i linje med budget. Kontaktpersoner och myndighetsgrup-
perna prognostiseras till ett överskott på +2,0 mkr respektive +2,5 mkr. 

 LSS-sektionens prognos uppgår till ett underskott på -4,0 mkr. Nya 
assistansärenden beräknas överskrida budget med -1,5 mkr. Befarade ökningar 
av externa placeringar beräknas överskrida budget med -1,5 mkr och grupp- och 
servicebostäder med -1,0 mkr.  

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 5,9 % till maj. Målet enligt styrkort 
är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 % år 2014. På grund av efterrapporte-
ringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad jämfört med förra må-
nadsrapporten.  

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport, daterad 2014-10-16 
_______________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Ändring och tillägg i delegationsordning 

Diarienummer SOC0001/14-002 

Beslut 
 

Föreslagen ändring och tillägg i socialnämndens delegationsordning redovisad i 
tjänsteskrivelse 2014-10-08 beslutas gälla fr.o.m. 22 oktober 2014.  

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar förslag till ändring och tillägg i delegationsordning för 
socialnämnden i tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2014. Förändringarna gäller 
inom LVM- och LVU-området.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 153 Bidrag ur stiftelse, Sågmyra-Bjursås PRO 

Diarienummer SOC0141/14-753 

Beslut 

Sågmyra-Bjursås PRO beviljas 20 000 kronor till en dagsaktivitet ur stiftelsen 
Social Samfond S4.  

 
Sammanfattning 
Sågmyra-Bjursås PRO har ansökt om ekonomiskt bidrag med 20 000 kronor till en 
dagsaktivitet för medlemmar 80 år och äldre. Föreningen har 115 medlemmar i den ål-
dern. Vid aktiviteten bjuds medlemmarna på en tvårätters lunch samt underhållning.  
 
Stiftelsen Social Samfond S4 är lämplig då den i första hand ska användas för Bjursås 
servicehus och dess pensionärer.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-29 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sågmyra-Bjursås PRO 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 154 Bidrag ur stiftelse, Norshöjden 

Diarienummer SOC0151/14-753 

Beslut 
 

Norshöjden Temabo AB beviljas 10 000 kronor till inköp av speciellt porslin, ur 
stiftelsen Social Samfond S 5. 

 
Sammanfattning 
Norshöjden Temabo AB har genom verksamhetschefen ansökt om 10 000 kronor till 
utrustning. Norshöjden har inriktningen demens. Verksamheten har ansökt om bidrag 
för att kunna köpa in ett speciellt porslin som passar för personer med demenssjukdom. 
Färgkontraster vid dukning kan på ett enkelt sätt underlätta vid matsituationer.  
 
Stiftelsen Social Samfond S 5 är lämplig då den får användas för pensionärer boende 
inom förutvarande Falu stad till bl.a. utrustning och trivselbefrämjande åtgärder.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-08 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Verksamhetschefen vid Norshöjden Temabo AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Bidrag ur stiftelse; Träffpunkterna Svärdsjö och Hosjö 

Diarienummer SOC0154/14-753 

Beslut 
 

Träffpunkt Svärdsjö och Hosjö beviljas ekonomiskt bidrag till julbord med 19 500 
kronor ur Stiftelsen Anna Svedlunds donation samt 19 500 kronor ur Stiftelsen 
Social Samfond S 5.  

 
Sammanfattning 
Träffpunkterna Svärdsjö och Hosjö har ansökt om fondmedel till julbord. Tanken är att 
dessa träffpunkter ska träffas för social samvaro och samtidigt utbyta erfarenheter. Syf-
tet är att Träffpunkt Hosjö ska bli lika uppskattad verksamhet som Träffpunkt Svärdsjö. 
Från respektive träffpunkt kommer att 50 personer att närvara vid sammankomsten som 
är lokaliserad till Hyttstugan i Sundborn. Ansökan avser förutom kostnaden för julbor-
det även hyra av buss samt underhållning. 
 
Lämplig stiftelse för Träffpunkt Svärdsjö är Anna Svedlunds donation då den får an-
vändas för behövande i det område som tidigare var Svärdsjö kommun. För Träffpunkt 
Hosjö är Stiftelsen Social Samfond S 5 lämplig då den får användas för pensionärer 
boende inom förutvarande Falu stad.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-08 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Träffpunkternas enhetschef, Falu kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Ändring av utbetalt bidrag ur stiftelse, Sågmyra byaråd 

Diarienummer SOC0066/14-753 

Beslut 
 

Sågmyra byaråd får behålla de fondmedel, 30 000 kronor, som utbetalades till fem 
drogfria discon som ställdes in, för att i stället användas till planerade aktiviteter för 
barn och unga under höst/vinter 2014-2015. 

 
Sammanfattning 
Den 23 april 2014 beslutade socialnämnden att bifalla en ansökan om ekonomiskt bi-
drag om 30 000 kronor ur Stiftelsen Hofveska donationen till arrangemang av fem drog-
fria discon för barn och ungdomar under sommaren 2014. Detta har inte kunnat genom-
föras på grund av sjukdom, dödsfall m.m. 
 
Byarådet önskar nu behålla det utbetalda bidraget och i stället använda pengarna till 
annan barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen hoppas också få behålla pengarna för 
att kunna lämna ett bidrag till Barnens Lördag som genomfördes den 6 september 2014. 
Ca 300 barn och vuxna deltog under denna dag.  
 
De planerade aktiviteterna är likt de som planerades under sommaren 2014 och tidigare 
beviljat bidrag kan därför användas till kommande aktiviteter i stället. På detta sätt 
kommer bidraget barn och unga till godo ändå.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-08 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sågmyra byaråd, kassören 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 157 Samråd detaljplan för småhus vid Gullnäsgården, Gamla 
Grycksbovägen 

Diarienummer SOC0147/14-214 

Beslut 
 

Nämnden godkänner detaljplanen och lämnar därmed inget yttrande till byggnads-
nämnden. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falun har remitterat detaljplan för småhus vid Gullnäsgården till 
bl.a. socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för 
bostäder vid Gullnäsgården öster om Gamla Grycksbovägen. Området är i dag obe-
byggt. Planerad bostadsbebyggelse inom planområdet är tänkt som tätt placerade små-
hus i en eller två våningar som är sammanbyggda.  
 
Det är positivt att det skapas nya bostäder i Falun och dessutom kommer de att uppföras 
i ett attraktivt läge. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 158 Samråd detaljplan; Verksamhetsområde på syrafabriksområdet 
väster om E16 

Diarienummer SOC0146/14-214 

Beslut 
 

Nämnden har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen och lämnar därmed 
inga synpunkter till byggnadsnämnden. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har remitterat detaljplan ”Verksamhetsområde på syrafabriksområ-
det väster om E 16” till bl.a. socialnämnden för möjlighet att lämna synpunkter. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av området för verksamheter norr om 
kraftvärmeverket på Ingarvet. Syftet är också att möjliggöra en ny utfart mot Hanrö-
leden/E 16 vid Nybrogatan samt en gång- och cykelväg genom området mot Ingarvet.  
 
Planförslaget innebär en förbättring avseende trafiken i området. Nämnden har inget att 
invända mot detaljplanen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-09 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 159 Avtalsuppföljning Omsorgscompagniet AB 

Diarienummer SOC0242/13-749 

Beslut 

1. Nämnden beslutar att inte utnyttja möjligheten att förlänga avtalet med 12 månader 
med OmsorgsCompagniet i Norden (OC). 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en ny upphandling med avtalstid från 
den 1 december 2015. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2012 att upphandla leverantör av personlig assi-
stans enligt LSS. Socialförvaltningen genomförde en upphandling och slöt ett upphand-
lingskontrakt med en avtalstid på tre år med start den 1 december 2012. Avtalet 
innehåller en möjlighet att förlänga avtalet med högst tolv månader med samma villkor 
och beslut ska meddelas leverantören senast sex månader före utgånget avtal. Enligt 
avtalet har socialförvaltningen genomfört uppföljning av verksamheten. Denna påvisade 
ett antal brister hos OC som behövde åtgärdas.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-12 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
OmsorgsCompagniet i Norden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-10-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 160 Socialförvaltningens försörjningsenhet informerar 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen som förtecknats i protokoll den 22 oktober 
2014, § 160.  

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar personal från förvaltningens försörjningsenhet som in-
formerar om verksamheten.  
 


