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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
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 Sammanträdesprotokoll 4 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 
§ 14 Förändring av föredragningslistan 
    
 

Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Delegation till ersättare för socialchef samt chefer vid Barn- och 
familjesektionen vid frånvaro. Tas upp som ärende 17. 
 

 Nytt ärende: Uppdrag att se över boendestödet Mobila teamet inom 
socialpsykiatrin. Tas upp som ärende 22. 

 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 5 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 15 Information Kostnad per brukare (KPB) 

 SOC0007/16  
 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen om Kostnad Per Brukare. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar representant från Ensolution AB och redovisar resultatet 
2014 avseende Kostnad per brukare (KPB) inom LSS-sektionen. Sveriges kommuner och 
landsting står bakom KPB som är en metod att mäta kostnaden per brukare. Redovisat re-
sultat innefattar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år per in-
sats och per brukare.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Visad presentation vid dagens sammanträde 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 6 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 16 Särskilt förordnade vårdnadshavare för pojke 
född 2009 

    

  

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



 Sammanträdesprotokoll 7 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 17 Nedläggning av faderskapsutredning, pojke 
född 2015 

    

  

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



 Sammanträdesprotokoll 8 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 18 Nedläggning av faderskapsutredning, flicka 
född 1999 

    

  

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



 Sammanträdesprotokoll 9 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 19 Anmälan av delegationsbeslut 

 SOC0016/16-002 
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 11februari 
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 2016-02-11 
 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 10 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 20 Skriftliga delgivningar  

 SOC0006/16-700  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i tjänsteskrivelse 
den 11 februari 2016. 

 
 
Sammanfattning 

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

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-11. 
 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 21 Bokslut och verksamhetsberättelse 2015 

 SOC0003/15-042  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av redovisningen av bokslut och verksamhetsuppföljning 2015. 
 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens budgetram för 2015 var 546,1 mkr. Utfallet för verksamheterna upp-
gick till 565,3 mkr. Avvikelsen mot budget blev ett underskott med 19,2 mkr.  
 
I delårsbokslutet 31 augusti 2015 prognostiserades ett resultat på -19,8 mkr och vid må-
nadsuppföljningen 30 november 2015 var prognosen – 23,4 mkr. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för verksamheten under året och det ekonomiska utfallet 
kommenteras. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-10 med bilaga 
 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 12 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 22 Attesträtter 2016 

 SOC0010/16-002 
Beslut   
           

Upprättat förslag till attesträtter 2016 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 

Socialförvaltningen har upprättat förslag till attesträtter inom socialnämndens verksam-
hetsområde i enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, befogenheter och kontroll vid 
betalningar m.m. i Falu kommun”. Vid enstaka tillfällen uppstår behov av attesträtt för 
samtliga socialförvaltningens verksamhetsområden. Då har socialchef Ylva Renström, 
controller Ove Stenberg, ekonom Kristina Hongisto-Andersson rätt att attestera. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-29 med bilaga 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 13 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 23 Samråd detaljplan för utökning av kvarters-
mark vid Glimmerstigen 

 SOC0030/16-214  
Beslut   
           

Socialnämnden lämnar inget yttrande i planfrågan. 
 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat en inbjudan till samråd avseende 
detaljplan för att göra om mark vid Glimmerstigen som idag är allmän plats till kvarters-
mark som inte får bebyggas. Detaljplanen syftar också till att öka byggrätten för två 
stycken bostadshus på den södra delen av fastigheten Falun Nedre Gruvriset 33:185. 
Nämnden har inga synpunkter att lämna utöver det som redan finns beskrivet i ärendet. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-20 med bilagor 
 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 14 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 24 Antagande av länsövergripande överenskom-
melse om samverkan inom missbruks- och 
beroendevården 

 SOC0042/16-701  
Beslut   
           

Den länsövergripande överenskommelsen om samverkan inom missbruks- och 
beroendevården antas.  

 
 
Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen respektive hälso- och sjukvårdslagen (2013) ska kommuner och 
landsting ingå en överenskommelse om samarbete på missbruks- och beroendeområdet.  

Den länsövergripande överenskommelsen är utarbetad av en arbetsgrupp med represen-
tanter från kommuner och landsting och berörda yrkeskategorier. Syftet med överenskom-
melsen är att den ska ersätta Dalarnas Riktlinjer för missbruk och beroende från år 2008 
och utgöra en gemensam grund för de lokala samverkansöverenskommelser som kommu-
ner och landsting sedan 2013 har lagstadgad skyldighet att upprätta.  

Direktionen på Region Dalarna har den 10 februari 2016 beslutat att rekommendera Re-
gion Dalarnas medlemmar att godkänna överenskommelsen.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-12 med bilagor 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 51 Falun 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 15 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 25 Antagande av riktlinjer inom missbruks- och 
beroendeområdet 

 SOC0028/16-750  
Beslut   
           

Riktlinjer avseende handläggning av ärenden inom missbruks- och beroendeområdet 
för vuxna antas att gälla från och med 1 mars 2016.  

 
 
Sammanfattning 

Föreslagna riktlinjer i tjänsteskrivelse den 8 februari 2016 avseende handläggning inom 
missbruks- och beroendeområdet syftar till att utgöra ett stöd i myndighetsutövningen på 
området. Riktlinjerna grundar sig på gällande lagstiftning, nationella riktlinjer och övriga 
styrdokument. Riktlinjerna kan även fungera som ett komplement i introduktionen av nya 
medarbetare.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-08 med bilaga 
 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Vikarierande enhetschef missbruks- och myndighetsenheten, Vuxensektionen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 16 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 26 Redovisning av uppdrag - Översyn av 
grundbemanning/dimensionering vid service-
boendet Gruvriset, Vuxensektionen 

 SOC0184/15-001  
Beslut   
           

Ärendet återremitteras för tillägg av konsekvensbeskrivning i utredningen om perso-
naldimensioneringen på serviceboendet Gruvriset. 

 
 
Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 28 oktober 2015 § 195, om att förvaltningen skulle se över 
varje enhets grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och behov.  

Gruvrisets servicebostad är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar som be-
döms vara i behov av stöd och tillgång till närhet av personal dag- och kvällstid.  
 
Förvaltningens förslag är att personaldimensioneringen på serviceboendet Gruvriset bibe-
hålls oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-08 med bilaga 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschef serviceboendet Gruvriset 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 27 Redovisning av uppdrag - Översyn av 
grundbemanning/dimensionering vid service-
boendet Nejlikan, Vuxensektionen 

 SOC0184/15-001  
Beslut   
           

Ärendet återremitteras för tillägg av konsekvensbeskrivning i utredningen om perso-
naldimensioneringen på serviceboendet Nejlikan. 

 
 
Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 28 oktober 2015 § 195, om att förvaltningen skulle se över 
varje enhets grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och behov.  

Nejlikans servicebostad är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar som be-
döms vara i behov av stöd och tillgång till närhet av personal dag- och kvällstid.  
 
Förvaltningens förslag är att personaldimensioneringen på serviceboendet Nejlikan bibe-
hålls oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-08 med bilaga 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschef serviceboendet Nejlikan 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 28 Redovisning av uppdrag - Översyn av grund-
bemanning/dimensionering vid gruppboendet 
Trumbäcken plan 1, Vuxensektionen 

 SOC0184/15-001 
Beslut   
           

Ärendet återremitteras för tillägg av konsekvensbeskrivning i utredningen om perso-
naldimensioneringen på gruppboendet Trumbäcken plan 1. 

 
 
Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 28 oktober 2015 § 195, om att förvaltningen skulle se över 
varje enhets grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och behov.  

Gruppboendet Trumbäcken plan 1är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
som bedöms vara i behov av stöd och tillgång till närhet av personal dag- och kvällstid.  
 
Förvaltningens förslag är att personaldimensioneringen på gruppboendet Trumbäcken plan 
1 bibehålls oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-08 med bilaga 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschef gruppboendet Trumbäcken plan 1 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 29 Redovisning av uppdrag - Översyn av grund-
bemanning/dimensionering vid gruppboendet 
Trumbäcken plan 2, Vuxensektionen 

 SOC0184/15-001  
Beslut   
           

Ärendet återremitteras för tillägg av konsekvensbeskrivning i utredningen om perso-
naldimensioneringen på gruppboendet Trumbäcken plan 2. 

 
 
Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 28 oktober 2015 § 195, om att förvaltningen skulle se över 
varje enhets grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och behov.  

Gruppboendet Trumbäcken plan 2 är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
som bedöms vara i behov av stöd och tillgång till närhet av personal dag- och kvällstid.  
 
Förvaltningens förslag är att personaldimensioneringen på gruppboendet Trumbäcken plan 
2 bibehålls oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-08 med bilaga 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschef gruppboendet Trumbäcken plan 1 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 30 Socialnämndens delegationsordning 2016 

 SOC0001/16-002  
Beslut   
           

Anna-Karin Olsson, ledningsstöd och konsult har rätt att på delegation fatta beslut i 
samtliga i delegationsordningen ingående punkter gällande socialchef, sektionschef 
Barn och familj samt enhetschef Barn och familj under perioden 24 februari 2016 till 
23 juni 2016. 

 
 
Sammanfattning 

Det finns ett fortsatt behov av ledningsstöd under första halvåret 2016 på grund av att so-
cialförvaltningen under 2015 inte haft alla tjänster tillsatta vilket har inneburit en ökad ar-
betsbelastning. Från och med december 2015 fram till juni 2016 har och kommer lednings-
stödet i första hand att stödja Barn- och familjesektionen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09 
 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Ledningsstöd och konsult Anna-Karin Olsson 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
§ 31 Muntlig information och övriga frågor 

 SOC0007/16-700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
23 februari 2016, § 31. 

 
Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde lämnas följande information från förvaltningen: 

 Kompetenssatsning inom funktionshindersområdet.  
Socialförvaltningen kan rekvirera 600 000 kronor. Det är oklart vad Socialstyrelsen 
exakt kommer att godkänna, vilket innebär att man kan bli återbetalningsskyldig. 
 

 Daglig verksamhet  
Information om byte av lokaler för daglig verksamhet. Viss fördyring då Kombo 
inte övertar de lokaler som var tänkt. Serviceförvaltningen arbetar vidare med att få 
nya hyresgäster. Serviceförvaltningen vill erbjuda Kombo socialförvaltningens fri-
tidslokaler, Bohemmet och Stjärnan och har erbjudit Hästberg som alternativ. Dis-
kussion och planering fortsätter. 

 Ensamkommande flyktingbarn 
Många ensamkommande flyktingbarn kom till Falun under hösten och arbetet 
präglades av akutinsatser. Ca 60-70 ungdomar saknar en socialsekreterare. Fler 
handläggare behövs. Prognosen för 2016 är osäker och det är svårt att planera verk-
samheten för framtiden. Närmast ligger att försöka kunna rekrytera fler handläg-
gare, men konkurrensen om socionomer är stor. Konsulter har sökts, men de är 
uppbokade. 
 

Information/övrig fråga från politiken 
 

 Svante Olsson (V) informerar om att kommunstyrelsens ledningsutskott fått in-
formation från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) Narkotikaförebyggande projekt om 
att genomförd LUPP-undersökning visar att på ett år 2014-2015 har användningen 
av narkotika bland gymnasieelever i Falun ökat från 10 procent till 14 procent. 
Jämfört med Borlänge ligger användningen av narkotika bland gymnasieelever ca 5 
procent högre i Falun. Även i jämförelse med riket sticker Falun ut.   
 

 Chatarina Hjortzberg-Nordlund (M) frågar om vad som hänt med polisanmälan av 
den tidigare socialchefen. Någon underrättelse om beslut från polismyndigheten har 
inte kommit in till förvaltningen. Något mer vet inte ordföranden heller. 
 

 Christina Knutsson (S): Socialnämnden brukar varje år planera in studiedagar. 
Nämnden kommer överens om att två dagar i september är lämpligt. Vid social-
nämnden i mars presenteras datum för studiedagarna.  
 

 



 Sammanträdesprotokoll 22 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
§ 32 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 23 februari 2015, § 32.  

 
Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 

 

 1:e vice ordförande Staffan Mild (MP) har besökt gruppbostaden Trumbäcken plan 
1 och 2 i Falun. 
 

 Ledamoten Hans Matsols (FAP) har besökt servicebostaden Gruvriset samt dagliga 
verksamheten Slussen i Falun. 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (24) 

Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-02-24 
 
 

§ 33 Delrapport projekt Fösut (försörjnings-
enheterna utvecklar) 

 SOC0037/16-701 
Beslut   
           

1. Delrapporten om projekt Fösut, försörjningsenheterna utvecklar, godkänns. 
 

2. Försörjningsenheternas nuvarande personaldimensionering bibehålls tillsvidare.
  

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om att personaldimensioneringen inom 
försörjningsenheterna skulle höjas med 5-10 årsarbetare inom ramen för ett projekt med 
syfte att flera biståndshushåll skulle få bättre stöd att bli självförsörjande. Projekttiden 
skulle vara 15 månader från och med januari 2015. Finansieringen av kostnaden på ca 5.0 
mkr skulle dels ske inom budgetram för ekonomiskt bistånd, 3,5 mkr, och dels genom 
ramtillskott med 1,5 mkr. En av de tio nya tjänsterna användes till 1,0 projektledare. Öv-
riga 9,0 handläggare rekryterades under våren och samtliga var på plats i maj 2015 för in-
troduktion i arbetet. Projekttiden är förskjuten till och med 31 augusti 2016 och en slutrap-
port kommer att redovisas i samband med att projektet är avslutat.  

Efter sex månaders projekttid kan konstateras att några av projektets mål har uppfyllts och 
att flera av målen är på god väg att uppfyllas. En förutsättning för att kunna slutföra pro-
jektet och uppfylla projektmålen är att nuvarande personaldimensionering bebehålls tills 
vidare.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09 med bilaga 
Visad presentation (bildspel) vid dagens sammanträde  
 

 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschefer Försörjningsenheterna 
Projektledaren 
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§ 34 Uppdrag att se över boendestödet Mobila 
teamet inom socialpsykiatrin 

    
Beslut   
           

1. Socialchefen får i uppdrag att utreda behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin 
avseende att erbjuda stöd även kvällar och helger i kommunens egen regi och 
vilken påverkan det skulle få för ekonomin. 
 

2. Uppdraget återrapporteras till socialnämnden i april. 
 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lyfter ordförande Christina Knutsson (S) behovet av att utreda 
boendestöd inom socialpsykiatrin, Mobila teamet, avseende att erbjuda stöd även kvällar 
och helger i kommunens egen regi i stället för att anlita extern utförare. Hon vill också veta 
vilken ekonomisk påverkan det skulle få.  
 
Boendestöd ska vara jämlik, tillgänglig, bra kvalité och individanpassad. För att tillgodose 
behoven behöver en översyn göras.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Socialchefen 
 
 
 
   
  
 
 


