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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden   2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Ansökan från Kurdiska unionen i Falun om donationsmedel till 
föreningsaktivitet.......................................................................................................... 32 

§ 103 Ansökan från RSMH om donationsmedel till sommaraktiviteter ................................ 33 

§ 104 Förvaltningsrätten i Faluns beslut att upphäva socialnämndens beslut om 
återkallelse av alkoholtillstånd för Golden Palace i Falun AB samt ersätta 
det med nytt beslut om att tilldela bolaget varning ...................................................... 34 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 78  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 78 Ändring av föredragningslistan 

Dnr SOC 0005/11-700 

 
 
Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan ändrad på följande sätt: 
 

• Ärendet 19 angående återrapportering av Jungfruvägen 63 B:s (gruppbostad LSS) vid-
tagna åtgärder utifrån kvalitetsuppföljningen som genomfördes våren 2010, utgår. 
Ärendet behandlas i stället vid maj-sammanträdet. 

 
• Ärendet 20 angående återrapportering av Telvägens (servicebostad LSS) vidtagna 

åtgärder utifrån kvalitetsuppföljningen som genomfördes våren 2010, utgår. Ärendet 
behandlas i stället vid maj-sammanträdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 79  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79 Information om Vuxensektionens stödboenden och boendestöd 

Dnr SOC 0008/11-700 

 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar enhetschef Anders Hellberg och informerar om Mobila 
teamet inom psykiatrin och IFO som är ett individuellt anpassat boendestöd. Vidare får 
nämnden information om boendena Bygget för missbrukande män och Maskrosen som är ett 
unikt boende för kvinnor samt Kristallen som är en daglig verksamhet inom psykiatrin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sänds till
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 80  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Information från Hjälpmedelsinstitutet – En film om hjälpmedel för psy-
kiska funktionsnedsättningar 

Dnr SOC 0008/11-700 

 

Socialnämndens beslut 
Informationen antecknas till protokollet 
 
Sammanfattning 
Regeringen har i februari 2009 gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att sprida information och 
kunskap om hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning. Bland informations-
materialet finns filmen ”En krycka för själen” som visas för socialnämnden vid dagens sam-
manträde. Informationsmaterial delas också ut till samtliga i socialnämnden.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 81  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Muntlig information och övriga frågor till socialnämnden 

Dnr SOC 0008/11-700 

 

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

• Socialchef Ingalill Frank informerar att mötet med Caremas ledning och socialnämn-
dens presidium har ägt rum den 18 april 2011. Socialnämnden kommer att få mer in-
formation vid nästkommande sammanträde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 82  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Skriftliga delgivningar till socialnämnden 

Dnr SOC 0007/11-700 

 

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i PM daterad 2011-04-11 med bila-
gor enligt följande: 
 
 Information 

1. Information av kommundirektören om Falu kommuns nya mallar för protokoll och 
tjänsteskrivelse 
Övrig post 2011-03-23 
 

 Protokoll/utdrag 
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-03-10,  

§ 45, Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Övrig post 2011-04-01  
 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-03-29, § 82, Redovisning av genom-
förd internkontroll i Falu kommuns förvaltningar enligt kontrollplaner för år 2010 
Dnr SOC 0011/10-007 
 

4. Protokollsutdrag från skolnämnden 2011-03-23, § 28; Samverkansdokument mellan 
skola – socialtjänst 
Dnr SOC 0061/11-701 
 

5. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkansgrupp 2011-02-21 
Dnr SOC 0019/11-021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 83  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr SOC 0017/11-002 

 

Socialnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsord-
ning. Beslut som tas på delegation ska redovisas för socialnämnden.  
 
Delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet i form av pärmredovisning: 
 

• Personalärenden 
 Anställningsavtal – Entlediganden Beslut nr 254-312  

• Sociala utskottet 
2011-04-08, §§ 77-113 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 84  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande 
enligt 24 a § LSS, servicebostad, sekretess 

Dnr SOC 0081/11-786 

 

 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 85  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande 
enligt 24 a § LSS, servicebostad, sekretess 

Dnr SOC 0084/11-786 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 86  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Yttrande över ansökan om adoption, sekretess 

Ärendenr 83540 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 87  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Yttrande över ansökan om adoption, sekretess 

Ärendenr 83789 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 88  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Begäran av morföräldrar om umgänge, sekretess 

Ärendenr 83538 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 89  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektio-
nen, sekretess 

Dnr SOC 0092/11-785 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 90  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Anmälan av Socialstyrelsens beslut; Tillsynsärende vid Barn- och fa-
miljesektionen, sekretess 

Dnr SOC 0269/10 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 91  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Anmälan av Socialstyrelsens beslut; Övervägande om åtgärd med 
anledning av ej verkställt beslut enligt SoL, sekretess 

Dnr SOC 0244/10 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig.
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 92  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Anmälan av Socialstyrelsens beslut, Tillsynsärende vid LSS-sektionen, 
sekretess 

Dnr SOC 0136/10 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 93  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Socialnämndens styrkort för socialförvaltningen 

Dnr SOC 0101/11-700 

 

Socialnämndens beslut 
Övergripande styrkort för socialnämnden 2011—2014 antas. 
 
Sammanfattning 
En del i Falu kommuns styrmodell är att utarbeta ett balanserat styrkort för verksamheterna. 
Förslaget på övergripande styrkort för socialnämnden har arbetats fram av förvaltningens led-
ningsgrupp. De strategiska målen inom de fem perspektiven är långsiktiga mål och föreslås 
därför gälla 2011-2014. Sektionernas styrkort kommer att ha en planeringsperiod på två år 
och enheternas på ett år. Det övergripande styrkortet ska styra och leda samtliga verksamheter 
i socialförvaltningen mot samma strategiska mål och styrkorten på enhetsnivå kommer att 
utformas mer som handlingsplaner för att nå målen.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Övergripande styrkort för socialnämnden 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 94  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Budgetdialog inför 2012-2014 

Dnr SOC 002/11-041 

 

Socialnämndens beslut 
Verksamhetsbudget 2012 (planeringsperiod 2012-2014) daterad 2011-04-04 antecknas till 
protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar i budgetdialogdokument daterat 2011-04-04 för 
socialnämndens äskande av ramförstärkning inför 2012-2014. Äskandena har i huvudsak 
uppstått på grund av volymökningar men även lagändringar vilka står utanför nämndens 
kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsbudget 2012 (planeringsperiod 2012-2014) daterad 2011-04-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 95  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Ekonomisk rapport till och med mars 2011 

Dnr SOC 003/11-042 

 

Socialnämndens beslut 
Den ekonomiska månadsrapporten till och med mars 2011 biläggs protokollet.  
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med mars 2011 samt 
analys och planerade/vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport, bilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 95 Bilaga 2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Avskrift 

 

 

Ekonomisk rapport till och med 2011-03-31 

 
Sammanfattning helårsprognos socialnämnden  
 
Till socialnämndens disposition finns ett anslag på 4,0 mkr som skall tas i anspråk vid behov.  
Vuxensektionen bedömer att ekonomiskt bistånd kommer att överskrida budget med 5,5 mkr. 
Barn- och familjesektionen bedömer att HVB-placeringarna överskrider budget med 2,5 mkr 
och kontaktpersoner/kontaktfamiljer med 1,0 mkr. 
LSS-sektionen bedömer att budget kommer att hållas. 
   

 

Vuxensektionen 

Sammanfattning helårsprognos vuxensektionen 

 
Prognos 
Ekonomiskt bistånd  
Budgetavvikelsen uppgår till – 1,3 mkr för perioden (0,2 mkr 2010). Utfallet uppgår till 19,9 
mkr vilket innebär 950 tkr (ca 5 %) högre kostnad än motsvarande period 2010. Antal bi-
ståndshushåll har ökat under aktuell period liksom antal hushåll per månad jämfört med 2010. 
Arbetsmarknadsläget, förändrade regler i de generella ersättningssystemen, allt färre arbets-
lösa med a-kasseersättning samt större andel hushåll med längre biståndsbehov ger  
 

Budgetavvikelse mkr feb mars april maj juni-juli aug sept okt nov
SN, förv-ledn, adm 0,0 4,0
Vuxensektionen -1,0 -5,5
Barn- och Familjesektionen -3,0 -3,5
LSS-sektionen 0,0 0,0
Bedömd helårsprognos -4,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Budgetavvikelse mkr feb mars april maj juni-juli aug sept okt nov
Ek bistånd -1,0 -5,5
Institutionsvård 0,0 0,0
Kommunala psykiatrin 0,0 0,0
Övrigt 0,0 0,0
Bedömd helårsprognos -1,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 95 Bilaga 2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
signaler om att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka under året. En prognos ut-
ifrån de tre första månaderna är ytterst osäker. Resultatet påverkas i huvudsak av yttre faktorer 
och förändringar som sker under året avseende arbetsmarknaden, tillgången till arbetsmark-
nadsinsatser, utbildning och övriga stödsystem. Utifrån nuvarande kända förhållanden och 
beräknat på att ingen ytterligare volymökning sker beräknas utfallet till 79,8 mkr det vill säga 
en budgetavvikelse på -5,5 mkr. 
 
Institutionsvård vuxna 
Utfallet under perioden uppgår till 3,5 mkr vilket är 1,0 mkr mer än motsvarande period 2010. 
På grund av eftersläpande fakturor kan någon slutsats av enbart utfallet inte dras. Antal pla-
ceringar inom missbruks- och beroendeområdet uppgår till 32 under perioden avseende 36 
personer. Kostnaden för placeringar avgörs av de behov som uppstår under året varför pro-
gnosen endast kan baseras på en sammantagen bedömning utifrån generell konsumtionsnivå, 
tillgängligheten till alkohol och droger samt volym och kostnadsutfall föregående år. Möjlig-
heten till arbete och arbetsrehabiliterande insatser har också betydelse för den fortsatta och 
långsiktiga rehabiliteringen av missbruks- och beroendeproblematik.  
 
Kommunpsykiatri o övrigt 
De tomma lägenheterna på särskilda boendet Nejlikan kommer förmodligen att resultera i en 
budgetavvikelse med anledning av bortfall av hyresintäkter. Lägenheterna (två av fastighe-
terna) har inte sagts upp då socialförvaltningen utreder om annat användningsområde av lä-
genheterna kan bli aktuellt.   
      
Analys 
Kostnaden för ekonomiskt bistånd har hittills haft en tendens att öka i början av året, nå sin 
kulmen under sommarperioden, sedan sjunka något alternativt plana ut under hösten för att 
sedan återigen stiga något mot slutet av året. Kostnaden återgår sedan inte till tidigare lägre 
nivåer utan tenderar att ligga kvar på en allt högre nivå år för år. En slutsats som kan dras är 
att den grupp som hamnar allt längre bort från arbetsmarknaden och det generella stödsyste-
met successivt fylls på och blir allt större. Då det är det långvariga biståndet som i stor ut-
sträckning påverkar den totala kostnaden för det ekonomiska biståndet kommer kostnaden att 
fortsätta öka så länge inte möjlighet till arbete eller andra försörjningsalternativ finns. Till-
gången till arbetsmarknads- och arbetsrehabiliterande åtgärder är dessutom för närvarande 
mycket begränsad varför gruppen med långvariga biståndsbehov förmodligen kommer att 
öka. En tillkommande faktor är de nya reglerna för flyktingmottagande vilket kan innebära en 
kostnadsökning för kommunernas socialtjänst avseende ekonomiskt bistånd och personella 
resurser.     
 
Institutionsplaceringar 
antal enligt respektive 
lagstiftning 

Totalt ja-
nuari-mars 

jan feb mars apr 18-24
år 

25-
49 
år 

50-
64 
år 

65- 
år 

Man/ 
kvinna 
mars 

LVM 1 1 1 1  1 0 0 0 0/1 
LVU 1 1 0 0  0 0 0 0 0/0 
SOL 40 (34 pers) 24 26 25  10 11 4 0 20/5 
Summa antal pers 42 (36) 26 27 26  11 11 4 0 20/6 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 95 Bilaga 2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
Planerade/vidtagna åtgärder 
Öppenvårdsinsatser erbjuds i de situationer det bedöms tillräckligt. Samverkansdialog sker 
med arbetsförmedlingen och AIK beträffande aktuell arbetsmarknadssituation, tillgängliga 
och möjliga arbetsmarknadsåtgärder. Fortsatt samverkan sker med övriga aktörer inom reha-
biliteringsområdet och utveckling av arbetsrehabilitering genom projektet RPC.  
 
Barn- och Familjesektionen 
 
Sammanfattning helårsprognos för Barn- och Familjesektionen 
 

 
Prognos  
Prognosen är mycket osäker eftersom det är placeringar av barn och ungdomar som påverkar 
utfallet mest och då framförallt HVB-placeringar. Det är omöjligt att veta hur många nya 
ärenden som blir aktuella under året. Vårddygnen i externa HVB-hem har ökat under perioden 
med 388 vårddygn jämfört med 2010. Vårddygnen i jourhem ökar med 673 fler vårddygn 
jämförande med samma period 2010, samtidigt minskar stadigvarande placeringar med 306 
vårddygn. Verksamheten kontaktpersoner/familjer visar också på ökade behov. 
Antalet anmälningar har minskat med ca 50 stycken under de tre första månaderna, jämfört 
med 2010.  
 
Analys 
Under 2010 ökade vårddygnen när det gäller externa HVB-placeringar och trenden är den-
samma i år. Barn och ungdomar är ofta placerade under långa perioder, ibland under flera år. 
Handläggarna jobbar aktivt med utslussning, men ibland är det svårt med bostad och andra 
insatser som behövs efter en placering, vilket kan fördröja utskrivning. Flera HVB-
placeringar är planerade att avslutas under året, men den osäkra faktorn är hur många nya 
placeringar som tillkommer. 
Under 2010 ökade också behoven av stöd genom kontaktperson/familj och det ligger på fort-
satt hög nivå under 2011. 
För första gången på 10 år ökar inte antalet anmälningar och det blir intressant att följa om 
trenden håller i sig under resten av året. 
 
Planerade/vidtagna åtgärder 
Regelbundna uppföljningar av budget. 
Uppföljning varje månad av HVB-placeringar. 
 

 

 

Budgetavvikelse mkr feb mars april maj juni-juli aug sept okt nov
HVB-placeringar -2,0 -2,5
Familjehemsplaceringar 0,0 0,0
Jourhem 0,0 0,0
kontaktpersoner/familjer -1,0 -1,0
Övrigt 0,0 0,0
Bedömd helårsprognos -3,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 95 Bilaga 2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
LSS-sektionen  
 
Sammanfattning helårsprognos LSS-sektionen 
 

 
Prognos 
Prognosen är mycket osäker och kostnader som rör personlig assistans är omöjliga att beräkna 
gällande såväl intäkter som utgifter. Det finns en gruppbostad med 5 platser i vila som ska 
komma igång igen i maj och det är oklart när vi kan få lägenheter till en ny servicebostad eller 
lokaler för ny daglig verksamhet. 
 
Analys 
Det finns en mycket tydlig tendens när det gäller val av utförare av personlig assistans. Kom-
munens andel av ärendena är för närvarande 36 % och det är en tydlig tendens att kommunens 
andel kommer att minska ytterligare. Det innebär även att kommunens kostnader för externa 
utförares sjuklöner ökar ytterligare och beräknas ge ett underskott på 1 mkr. Hittills i år har 
det tillkommit netto 1 ärende gällande personlig assistans. Försäkringskassans mycket långa 
handläggningstider och osäkra, restriktiva beslut gör det svårt att beräkna kostnader och in-
täkter. Det kommer att ske en förstärkning av personal vid en gruppbostad och ett korttidshem 
beroende på mer krävande brukare. 
  
Planerade/vidtagna åtgärder 
Översyn av samtliga beslut om personlig assistans/ansökningar om utökat antal timmar samt 
förhöjd ersättning till Försäkringskassan 
Total genomgång av verksamheten vid samtliga enheter varannan månad 
Total genomgång av samtliga LSS-beslut 
 
 
 
 
Ingalill Frank 
Socialchef 
 
 
 
Åsa Johansson Ylva Renström Marie Pettersson 
Sektionschef Sektionschef Sektionschef 
Vuxensektionen Barn- och familjesektionen LSS-sektionen 

Budgetavvikelse mkr feb mars april maj juni-juli aug sept okt nov
Externa placeringar 1,0 1,0
Grupp- och servicebostad 3,0 3,0
Daglig verksamhet 0,0 0,0
Personlig assistans -4,0 -4,0
Övrigt 0,0 0,0
Bedömd helårsprognos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 96  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Val av deltagare i den parlamentariska arbetsgruppen för översyn av 
Falu kommuns socialbidragsnorm och riktlinjer  

Dnr SOC 0105/11-750 

 

Socialnämndens beslut 
Till deltagare i den parlamentariska arbetsgruppen för översyn av Falu kommuns socialbi-
dragsnorm och riktlinjer utses: 
 
Renée Andersson (S) 
Christina Knutsson (S) 
Stefan Nyrén (V) 
Lilian Eriksson (M) 
Kjell Eriksson (C) 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 26 januari 2011, § 18 att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp 
för översyn av Falu kommuns socialbidragsnorm och riktlinjer. Den parlamentariska gruppen 
skall bestå av fem politiker från socialnämnden varav tre från majoriteten och två från oppo-
sitionen samt tre tjänstemän som socialförvaltningen skall utse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Valda deltagare i arbetsgruppen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 97  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Ansökan från Träffpunkt Britsarvet om ekonomiskt bidrag till midsom-
marfest för seniorer sommaren 2011 

Dnr SOC 0245/10-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från Träffpunkt Britsarvet om bidrag till midsommarfest för pensionärerna beviljas 
med 10 000 kronor ur Stiftelsen Samfond S 5. 
 
Sammanfattning 
Träffpunkt Britsarvet, Falun, har ansökt genom fritidsledaren, om bidrag till midsommarfest 
för pensionärerna som träffas på Träffpunkt Britsarvet. Bidrag har sökts med 10 000 kronor 
för 50 pensionärer varav 7 500 kronor avser matkostnader och 2 500 kronor avser underhåll-
ning. Träffpunkt Britsarvet är en form av dagverksamhet för de pensionärer som bor i 
Britsarvsområdet. 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-04 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Fritidsledare XXX, Träffpunkt Britsarvet 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 98  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Ansökan från Trumbäckens gruppboende om donationsmedel  

Dnr SOC 0040/11-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från Gruppboendet Trumbäcken om ekonomiskt bidrag till fritidsaktiviteter 2011 
beviljas med 10 000 kronor ur Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond. 
 
Sammanfattning 
Gruppboendet Trumbäcken ansöker genom enhetschefen om ekonomiskt bidrag för att kunna 
ge de boende möjlighet till fritidsaktiviteter av skilda slag som t.ex. utflykter. Verksamheten 
saknar själv medel för denna form av verksamhet. Trumbäcken är ett av kommunen gruppbo-
enden för människor med psykiska funktionshinder. Boendet består av två avdelningar med 
sammanlagt tolv platser.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-04 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Gruppboendet Trumbäcken, enhetschef Eva Hedell
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 99  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Ansökan från omvårdnadsförvaltningen om donationsmedel till 
grundbidrag till pensionärsorganisationer 2011  

Dnr SOC 0051/11 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan om grundbidrag till pensionärsorganisationer 2011 beviljas med 192 480 kronor ur 
Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux. 
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har ansökt om ekonomisk finansiering ur socialnämndens stiftelser 
och donationer till det fasta grundbidraget till kommunens pensionärsorganisationer med to-
talt 192 480 kronor för 2011. Totalt omfattas 6 415 medlemmar, tillhörande tolv olika pensio-
närsorganisationer i kommunen.  
 
Totalt får varje förening 50 kronor/medlem i grundbidrag. Omvårdnadsnämnden har för egen 
del beslutat att finansiera bidraget med 20 kronor ur omvårdnadsnämndens budget och söker 
resterande 30 kronor ur de donationer som använts tidigare år för detta ändamål. En samord-
ning kommer att göras vid utbetalningen.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-06 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Respektive pensionärsorganisation efter att samordning skett med omvårdnadsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 100  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Ansökan från dagverksamheten Öppet Hus om donationsmedel  

Dnr SOC 0068/11-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från dagliga verksamheten Öppet hus om betalning av kursavgift för deltagande i 
studiecirkel i textilt återbruk beviljas med 8 500 kronor ur Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond.  
 
Sammanfattning 
Öppet hus har ansökt genom enhetschefen om bidrag med 8 500 kronor för betalning av del-
tagaravgift till studiecirkel om textilt återbruk. Studiecirkeln ordnas genom studieförbundet 
MBV. Öppet hus är en daglig verksamhet med aktiviteter och social gemenskap för männi-
skor med psykiska funktionsnedsättningar. Några av deltagarna är intresserade av handarbete 
och konstnärsskap men saknar egna ekonomiska möjligheter att kunna delta i beskriven stu-
diecirkel. Verksamheten saknar också medel för denna form av verksamhet.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-04 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Dagliga verksamheten Öppet Hus, enhetschef Anette Engström 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 101  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Ansökan från kvinnoboendet Maskrosen om donationsmedel 

Dnr SOC 0071/11-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från kvinnoboendet Maskrosen om bidrag till fritidsaktiviteter verksamhetsåret 2011 
för de boende beviljas med 7 200 kronor ur Stiftelsen Johan Sunnanbergs och hans hustru 
Anna Svinséns donation. 
 
Sammanfattning 
Kvinnoboendet Maskrosen har ansökt om bidrag till fritidsaktiviteter för sina boenden. Mask-
rosen är en nystartad verksamhet för kvinnor med missbruksproblematik/psykisk problematik. 
Ett behov av att komma ut i sociala sammanhang föreligger men de boende saknar själv me-
del till detta. Bidrag har sökts med 7 200 kronor för verksamhetsåret 2011.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-05 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Kvinnoboendet Maskrosen genom personal XXX 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 102  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Ansökan från Kurdiska unionen i Falun om donationsmedel till 
föreningsaktivitet 

Dnr SOC 0079/11-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från Kurdiska unionen om ekonomiskt bidrag till verksamheten beviljas med 4 000 
kronor ur Stiftelsen Johan Sunnanbergs och hans hustru Anna Svinséns donation. 
 
Sammanfattning 
Kurdiska unionen Falun har ansökt om ekonomiskt bidrag med 4 000 kronor till sin förenings 
verksamhet som består av att arbeta med samhällsproblem för kurderna, droger, alkohol, 
kvinnors rättigheter samt barn- och ungdomsproblematik.  
 
Kurdiska unionen är en ideell förening som funnits i Falun i flera år. Socialnämnden har tidi-
gare lämnat bidrag till deras verksamhet, senast 2008. 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-05 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Kurdiska unionen Falun, Sturegatan 39 B, 791 51 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 103  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Ansökan från RSMH om donationsmedel till sommaraktiviteter  

Dnr SOC 0088/11-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från RSMH-Falun om ekonomiskt bidrag till 30-årsjubiléum samt till fritidsaktivi-
teter sommaren 2011 beviljas med 12 000 kronor ur stiftelsen Axel Adlers donationsfond.  
 
Sammanfattning 
RSMH Falun som är en ideell förening för människor med psykiska funktionshinder har an-
sökt i två ansökningar dels om ekonomiskt bidrag med 10 000 kronor till sitt 30-årsjubiléum 
samt dels 2 000 kronor till fritidsaktiviteter som t.ex. grillkvällar, kulturverksamhet och ut-
flykter.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslut ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-05 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
RSMH-Falun, Myntgatan 10-14, 791 62 Falun 



 34 (34) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  104  2011-04-19 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Förvaltningsrätten i Faluns beslut att upphäva socialnämndens beslut 
om återkallelse av alkoholtillstånd för Golden Palace i Falun AB samt 
ersätta det med nytt beslut om att tilldela bolaget varning 

Dnr SOC 0249/09-702 

 

Socialnämndens beslut 
Golden Palace i Falun AB tilldelas varning med stöd av Alkohollagens kap 9 § 17 i enlighet 
med förvaltningsrättens beslut. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade vid sammanträden den 27 januari 2010, § 18, om administrativ åt-
gärd enligt Alkohollagen mot Golden Palace i Falun AB i form av återkallelse av serverings-
tillståndet för restaurang Golden Palace. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Falun 
av bolaget. Förvaltningsrätten beslutade i dom den 14 mars 2011 att bifalla överklagandet och 
beslutade att upphäva socialnämnden i Falu kommuns beslut och ersätta detta med varning.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2011-04-06 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besvärshänvisning 
 
 

Sänds till 
Golden Palace i Falun AB, Holmgatan 26, 791 71 Falun 
 
 
 
 


