
 1 (36) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden   2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

, 

Utses att justera Stefan Nyrén 
Justeringens plats och dag Socialförvaltningen 2011-05-27 
Justerade paragrafer 105-132 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Ann Ayoub

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Renée Andersson

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Stefan Nyrén

 
 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-05-25 
Datum när anslaget sätts upp 2011-05-31   
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 13:15–16:15                                                      

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

S 
S 
S 
S 
V 
MP 
 
S 
S 
S 
V 
 

Renée Andersson, ordf. 
Christina Knutsson 
Mustafa Güclü 
Claes Mankler 
Stefan Nyrén 
Sara Ritäkt 
 
Ingvar Sahlander 
Kent Blomqvist 
Sonja Skansgård 
Zohreh Anhari 
 

M      Lilian Eriksson 
M      Jean-Francois Loise 
C       Annika Eriksson 
FAP  Hans Matsols 
KD    Håkan Nohrén 
 
 
C       Kjell Eriksson 
FAP  Ove Stegunger 
FP     Fredrik Adolphson 

Personalorganisation   

Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef 
Bror Johansson, bitr socialchef 
Britta Isberg, adm chef §§ 105-114 
Ylva Renström, sekt chef §§ 105-114 
Pernilla Engblom §§ 105-115 
Göran Rosenström §§ 105-114 

Åsa Johansson, sekt chef, §§ 105-114 
Marie Pettersson, sekt chef §§ 105-120 
Ove Stenberg, controller §§ 105-114 
Anette Englund, enhetschef, § 109  
Eva Hedell, enhetschef, § 109 
Karin Sidenstjärna, enhetschef, § 115 
Ann Ayoub, sekreterare 

  



 2 (36) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden   2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 
 
§ 105 Ändring av föredragningslistan...................................................................................... 4 

§ 106 Komplettering av yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och 
familjesektionen, sekretess............................................................................................. 5 

§ 107 Rapport av ej verkställda beslut enligt LSS som den 31 mars 2011 är äldre 
än tre månader ................................................................................................................ 6 

§ 108 Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL som den 31 mars 2011 är äldre 
än tre månader ................................................................................................................ 7 

§ 109 Information om Vuxensektionens särskilda boenden och daglig 
sysselsättning.................................................................................................................. 8 

§ 110 Muntlig information till socialnämnden......................................................................... 9 

§ 111 Skriftliga delgivningar till socialnämnden ................................................................... 10 

§ 112 Anmälan av delegationsbeslut...................................................................................... 11 

§ 113 Ekonomisk månadsrapport till och med april 2011 ..................................................... 12 

§ 114  Plan för intern kontroll 2011 ........................................................................................ 18 

§ 115 Återrapportering av Jungfruvägen 63 B:s (gruppbostad, LSS) vidtagna 
åtgärder utifrån kvalitetsuppföljningen som genomfördes våren 2010........................ 19 

§ 116  Ansökan till länsstyrelsen, projektår 3, om utvecklingsmedel för fortsatt 
utveckling av ett regionalt kompetenscentra mot våld i nära relationer i 
Dalarna (DKV)............................................................................................................. 20 

§ 117 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för driftsättning och 
utredande av förutsättningarna för regional utvidgning av skyddsboende för 
våldsutsatta kvinnor och barn i Falun-Borlänge .......................................................... 21 

§ 118 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2011 avseende kris- och 
våldsmottagning för män i Falun-Borlänge med regional utvidgning ......................... 22 

§ 119 Riktlinjer för stöd och hjälp till barn och unga som varit placerade ............................ 23 

§ 120  Riktlinjer för tillämpning av korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS ...................................... 24 

§ 121  Ansökan från RIA i Falun om verksamhetsbidrag för 2011 ........................................ 25 

§ 122 Ansökan från IOGT-NTO i Falun om bidrag till dagkoloniverksamhet 
sommaren 2011 ............................................................................................................ 26 

§ 123  Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om bidrag till verksamhetsåret 
2011.............................................................................................................................. 27 

§ 124 Ansökan från PRO-Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer 
över 80 år...................................................................................................................... 28 

§ 125  Ansökan från Gruvrisets fritidsgård om bidrag till sommarresa till Öddö i 
Strömstad under sommaren 2011................................................................................. 29 

 



 3 (36) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 105  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Ändring av föredragningslistan  

Dnr SOC 0005/11-700 

 

Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan ändrad på följande sätt: 

• Ärende 12 angående återrapportering av Tegelvägens (servicebostad LSS) vidtagna 
åtgärder utifrån kvalitetsuppföljningen som genomfördes våren 2010, utgår. Ärendet 
behandlas i stället vid juni-sammanträdet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 106  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Komplettering av yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- 
och familjesektionen, sekretess  

Dnr SOC 0092/11-785 

 

Innhåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Socialstyrelsen, Box 423, 701 48 Örebro 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 107  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Rapport av ej verkställda beslut enligt LSS som den 31 mars 2011 är 
äldre än tre månader 

Dnr SOC 0014/11-787 

 

Socialnämndens beslut 
1. Rapporten noteras till protokollet. 
2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
3. Anmälan lämnas till kommunfullmäktige om att totalt elva beslut enligt § 9 Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inrapporterats till Socialstyrelsen. Av 
dessa är fyra inte verkställda inom tre månader. 

 
Sammanfattning 
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera gynnande beslut 
enligt § 9 LSS som inte verkställts inom tre månader. Rapportering skall ske en gång i kvar-
talet. Totalt rör det sig om elva beslut varav fyra ännu ej är verkställda. Av dessa fyra ej verk-
ställda beslut avser ett insatsen bostad för vuxna och återstående tre avser insatsen daglig 
verksamhet.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-27 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
Kommunfullmäktige (ej individrapporter) 
Kommunrevisionen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 108  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL som den 31 mars 2011 är 
äldre än tre månader 

Dnr SOC 0015/11-787 

 

Socialnämndens beslut 
1. Rapporten noteras till protokollet. 
2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
3. Anmälan lämnas till kommunfullmäktige om att tre beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 

kap 4 § 1, ej verkställts inom tre månader.  
 
Sammanfattning 
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera gynnande beslut 
enligt 4 kap § 1 socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader. Rapportering skall 
ske en gång per kvartal. Totalt har tre beslut rapporterats. I det ena fallet rör det sig om bi-
stånd i form av kontaktperson där det varit svårt att finna lämplig uppdragstagare. I de återstå-
ende två fallen handlar det om behov av kontaktfamilj där pågående uppdragstagare av olika 
skäl inte kunde fullfölja uppdraget.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-27 
 
Yrkanden  
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
Kommunfullmäktige (ej individrapporter)  
Kommunrevisionen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 109  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Information om Vuxensektionens särskilda boenden och daglig syssel-
sättning 

Dnr SOC 0008/11-700 

 
Socialnämndens beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar enhetscheferna Anette Engström och Eva Hedell och 
informerar om verksamheten vid de enheter inom den kommunala psykiatrin som de ansvarar 
för. Det gäller servicebostäderna Heden, Nejlikan och Gruvriset, gruppboendet Trumbäcken 
samt dagliga sysselsättningarna Gnistan och Öppet Hus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
 



 9 (36) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 110  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Muntlig information 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 nämnden om att hon deltagit i ett möte som 
Kopparstaden bjudit in till. De ville diskutera med kommunen den stora bostadsbrist 
de har nu samt kommunens framtida behov.  

 
• LSS sektionschef Marie Pettersson informerar från mötet som hållits med Carema. De 

redovisade de åtgärder som genomförts med anledning av den kritik som framkom vid 
kvalitetsuppföljningen som genomfördes 2010. En påtaglig förbättring har skett.  

 
• Ordförande Renée Andersson informerar nämnden om att hon gett förvaltningen i 

uppdrag att utreda konsekvenserna om personlig assistans läggs ut på entreprenad. I 
augusti skall utredningen redovisas för socialnämnden.  

 
• Ordförande Renée Andersson informerar vidare om att diskussioner förs med 

Borlänge kommun angående framtida samverkan beträffande bland annat 
handläggningen av alkoholärenden. 

 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 111  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Skriftliga delgivningar till socialnämnden 

Dnr SOC0007/11-700 

 

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i PM daterad 2011-05-12 med 
bilagor enligt följande: 
 
 
 Information 

1. Delrapport till länsstyrelsen från projekt Kris- & våldsmottagningen för män i 
Falun/Borlänge 
Dnr SOC 0130/09-752 
 

 Protokoll/utdrag 
2. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2011-03-31 

Övrig post 2011-05-11 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 112  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr SOC 0017/11-002 

Schizofre  

Socialnämndens beslut 
Redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokollet godkänns. 
 
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 313-385  

   

• Avskrivningar av fordringar 

Avskrivningsbelopp 6 296 kronor Beslut 2011-05-20 (Dnr SOC 0100/11-043) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 113  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Ekonomisk månadsrapport till och med april 2011 

Dnr SOC 0003/11-042 

 

Socialnämndens beslut 
1. Den ekonomiska månadsrapporten till och med april 2011 biläggs protokollet. 
2. Anslaget till socialnämndens förfogande, 4 mkr, ska ombudgeteras till familjehem och 

HVB-hem för barn och unga med 2 mkr samt till försörjningsstöd med 2 mkr. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med april 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 113 Bilaga 2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
 
 
Avskrift 
 

 

Ekonomisk rapport till och med 2011-04-30 

Sammanfattning helårsprognos socialnämnden  
 
Till socialnämndens disposition finns ett anslag på 4,0 mkr som kan 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 3,0 mkr, 
familjehem/jourhem 1,5 mkr och kontaktpersoner/kontaktfamiljer med 1,0 mkr. 
LSS-sektionen bedömer att ett överskott mot budget på 2,0 mkr kommer att uppstå främst på 
grund av förseningar avseende start av en ny servicebostad. 

Sammanfattning helårsprognos socialnämnden 

 

Vuxensektionen 

Sammanfattning helårsprognos vuxensektionen 

 
Prognos 
Ekonomiskt bistånd  
Budgetavvikelsen uppgår till -1,8 mkr för perioden (-0,7 mkr 2010). Utfallet uppgår till 26,6 
mkr vilket innebär 1,0 mkr högre kostnad än motsvarande period 2010. Antal biståndshushåll 
har ökat under aktuell period liksom genomsnittligt antal hushåll (hh) per månad, 1000 hh 
(946 hh 2010).  Arbetsmarknadsläget, förändrade regler i de generella ersättningssystemen,  
 

Budgetavvikelse mkr feb mars april maj juni-juli aug sept okt nov
SN, förv-ledn, adm 0,0 4,0 4,0
Vuxensektionen -1,0 -5,5 -5,0
Barn- och Familjesektionen -3,0 -3,5 -5,5
LSS-sektionen 0,0 0,0 2,0
Bedömd helårsprognos -4,0 -5,0 -4,5 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 -5,5
Institutionsvård 0,0 0,0 1,0
Kommunala psykiatrin 0,0 0,0 -0,5
Övrigt 0,0 0,0 0,0
Bedömd helårsprognos -1,0 -5,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 113 Bilaga 2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

allt färre arbetslösa med a-kasseersättning samt större andel hushåll med längre biståndsbehov 
ger signaler om att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka under året. Resultatet 
påverkas i huvudsak av yttre faktorer och förändringar som sker under året avseende arbets-
marknaden, tillgången till arbetsmarknadsinsatser, utbildning och övriga stödsystem. Utifrån 
nuvarande kända förhållanden och beräknat på att ingen ytterligare volym- eller kostnadsför-
ändring sker beräknas utfallet till 80 mkr det vill säga en budgetavvikelse på -5,5 mkr. 
 
Institutionsvård vuxna 
Utfallet under perioden uppgår till 4,3 mkr vilket är 0,3 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 48 under perioden avseende 41 
personer (55 respektive 42 2010). Kostnaden för placeringar avgörs av de behov som uppstår 
under året varför prognosen endast kan baseras på en sammantagen bedömning utifrån gene-
rell konsumtionsnivå, tillgängligheten till alkohol och droger samt volym och kostnadsutfall 
föregående år. Möjligheten till arbete och arbetsrehabiliterande insatser har också betydelse 
för den fortsatta och långsiktiga rehabiliteringen av missbruks- och beroendeproblematik. 
Utifrån oförändrad volym och kostnadsnivå beräknas utfallet till 14 mkr det vill säga en bud-
getavvikelse på +1,0 mkr. 
 
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. 10 lägenheter är i behov av viss renovering innan de kan tas i bruk 
till en beräknad kostnad av 585 tkr. Budgetavvikelse med anledning av denna kostnad beräk-
nas uppgå till -0,5 mkr. 
      
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 möjlighet till arbete eller andra försörjningsalternativ inte 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.     
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 113 Bilaga 2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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 0 0 0 0 0 0/1 
LVU 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 
SOL 46 (40 pers) 24 26 25 27 12 11 3 1 24/3 
Summa antal pers 48 (41pers) 26 27 26 27 12 11 3 1 24/3 
 
 
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 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 
217 vårddygn jämfört med 2010. Vårddygnen i jourhem ökar med 878 fler vårddygn jämfö-
rande med samma period 2010, stadigvarande placeringar har minskat med 268 vårddygn. 
Eftersom jourplaceringarna ökar så snabbt får man räkna med att de stadigvarande placering-
arna kommer att öka, eftersom de flera jourplaceringar övergår till stadigvarande vård. Verk-
samheten kontaktpersoner/familjer visar också på ökade behov. 
Antalet anmälningar har minskat med ca 69 stycken under de fyra 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. 
Flera HVB-placeringar är planerade att avslutas under året om det går att lösa med bostad och 
öppenvård, men den mest osäkra faktorn är hur många nya placeringar som tillkommer. De 
nya ärenden som kommit under året har varit yngre barn och tonåringar med omfattande 
 
 

Budgetavvikelse mkr feb mars april maj juni-juli aug sept okt nov
HVB-placeringar -2,0 -2,5 -3,0
Familjehemsplaceringar 0,0 0,0 -0,5
Jourhem 0,0 0,0 -1,0
Kontaktpersoner/familjer -1,0 -1,0 -1,0
Övrigt 0,0 0,0 0,0
Bedömd helårsprognos -3,0 -3,5 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 113 Bilaga 2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

vårdbehov. Detta visar sig bland i att SiS placeringarna ökar, vilket är mycket kostsamma 
placeringar. 
Akuta placeringar i jourhem har ökat kraftigt under året. Fortsätter den trenden blir under-
skottet högre.  
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. 
 
Planerade/vidtagna åtgärder 
Regelbundna uppföljningar av budget 
Uppföljning varje månad av placeringar 
Utveckla samverkan med andra som arbetar med barn och ungdomar, Bup, habilitering och 
skola. 
 
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 kostnader. Det finns en gruppbostad med 5 platser i vila som ska 
komma igång igen i maj och efter renovering kommer av deras lokal kommer en gruppbostad 
att starta efter semesterperioden. Kommunfastigheter har ännu inte anvisat lägenheter för en 
ny servicebostad och det innebär att det troligen inte kan komma igång förrän sista kvartalet i 
år. Det finns idag inga förslag på 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 1,3 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 en personal vid en gruppbostad och ett korttids-
hem beroende på mer krävande brukare. Kommunfastighet och Kopparstaden har stora pro-
blem att hitta lämpliga lägenheter för en ny servicebostad och vi väntar fler beslut om insatsen 
då det är stora grupper som lämnar gymnasiesärskolan i år och nästa år. 

Budgetavvikelse mkr feb mars april maj juni-juli aug sept okt nov
Externa placeringar 1,0 1,0 1,4
Grupp- och servicebostad 3,0 3,0 4,1
Daglig verksamhet 0,0 0,0 0,0
Personlig assistans -4,0 -4,0 -4,0
Övrigt 0,0 0,0 0,5
Bedömd helårsprognos 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 113 Bilaga 2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

  
Överskottet på övrigt härrör från minskade kostnader för taxiresor samt leasingtekniska 
hjälpmedel. 
  
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 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 114  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 114  Plan för intern kontroll 2011 

Dnr SOC 0010/11-007 

 

Socialnämndens beslut 
Internkontrollplanen 2011 godkännes. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram en plan för den interna kontrollen under 2011. Det främsta 
syftet med internkontroll är att fastställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen upp-
fylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl den politiska led-
ningen som den professionella och omfattar alla system och processer som syftar till att styra 
ekonomin och verksamheten.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-12  
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 115  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Återrapportering av Jungfruvägen 63 B:s (gruppbostad, LSS) vidtagna 
åtgärder utifrån kvalitetsuppföljningen som genomfördes våren 2010 

Dnr SOC 0163/10-788 

 

Socialnämndens beslut 
Vidtagna åtgärder genomförda vid gruppbostaden Jungfruvägen 63 B godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen genomförde under våren 2010 en kvalitetsuppföljning av gruppbostaden 
på Jungfruvägen 63 B. Uppföljningen syftade till att granska hur väl enheten genomför sitt 
uppdrag utifrån lagstiftning och kommunala styrdokument. I uppföljningen framkom vilka 
styrkor och svagheter som fanns i verksamheten. Enhetschef och personal har utifrån dessa 
arbetat fram förslag på lämpliga åtgärder. Åtgärderna presenterades för socialnämnden den 20 
oktober 2010, § 162. Nämnden beslutade då att enheten skulle återrapportera föreslagna åt-
gärder. Enligt socialförvaltningens bedömning har enheten påbörjat eller genomfört åtgärder 
inom de flesta områdena där brister påpekades. 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-01 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
 
 
 
 

Sänds till 
Sektionschef LSS Marie Pettersson 
Enhetschef LSS, Karin Sidenstjärna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 116  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 116  Ansökan till länsstyrelsen, projektår 3, om utvecklingsmedel för fort-
satt utveckling av ett regionalt kompetenscentra mot våld i nära rela-
tioner i Dalarna (DKV) 

Dnr SOC 0243/09-047 

 

Socialnämndens beslut 
1. Socialförvaltningens ansökan till Länsstyrelsen Dalarna om utvecklingsmedel med 541 tkr 

angående fortsatt utveckling av regionalt kompetenscentra mot våld i nära relationer god-
kännes. Ansökan avser perioden 2012-01-01—12-31. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser en samtidig ansökan för ytterligare ett projektår (projektår 3) till länsstyrelsen 
om utvecklingsmedel för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld från socialnämn-
den i Falun. Syftet är att genom en länsövergripande projektorganisation utveckla en sam-
manhållen och varaktig struktur för regional kunskapsproduktion och kompetensutveckling 
rörande våld i nära relationer, kallad Dalarnas Kompetenscentra för Våld i nära relationer 
(DKV). Den samordnande aktören i kompetenscentrat utgörs av Högskolan Dalarna. Samtliga 
länets socialnämnder har uttryckt sitt bifall till att ingå som samarbetspartners i det regionala 
kompetenscentrat. Samtliga kommuner har godkänt förslaget till regional handlingsplan mot 
våld i nära relationer och den nu föreliggande ansökan avser arbetet med att fortsätta genom-
förandet av planen.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-02 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
 
 
 
 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, Plan- och beredskapsenheten, 791 84 Falun 
Högskolan Dalarna, Socialtjänstens utvecklingscentrum, 791 88 Falun 
Socialnämnden i Borlänge kommun, 781 81 Borlänge 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 117  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 117 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för driftsättning och 
utredande av förutsättningarna för regional utvidgning av skyddsbo-
ende för våldsutsatta kvinnor och barn i Falun-Borlänge 

Dnr SOC 0081/10-759 

 

Socialnämndens beslut 
1. Socialförvaltningens ansökan till Länsstyrelsen Dalarna om utvecklingsmedel med 678 tkr 

angående fortsatt utveckling, driftssättning och utredande av förutsättningar för regional 
utvidgning av skyddsboende för kvinnor och barn godkännes. Ansökan avser perioden 
2011-09-01—2012-08-31.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser en ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för driftsättning och utre-
dande av förutsättningarna för regional utvidgning av skyddsboende för våldsutsatta kvinnor 
och barn i Falun-Borlänge.  
 
I december 2010 startades ett särskilt projekt finansierat med utvecklingsmedel från staten 
med uppdrag att utreda och kartlägga behov för ett kommunalt skyddat boende för våldsut-
satta kvinnor och deras barn i Falun/Borlänge, samt ge förslag på organisatoriska och kost-
nadsmässiga lösningar för ett boende. I projektets slutrapport kommer förslag på hur ett 
kommunalt skyddat boende i regionen kan utformas. Rapporten kommer att delges social-
nämnderna i respektive kommun i augusti 2011 
  
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-09 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, Plan- och beredskapsenheten, 791 84 Falun 
Socialnämnden i Borlänge kommun, 781 81 Borlänge 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 118  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 118 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2011 avseende kris- 
och våldsmottagning för män i Falun-Borlänge med regional utvidg-
ning 

Dnr SOC 0130/09-752 

 

Socialnämndens beslut 
1. Socialförvaltningens ansökan till Länsstyrelsen Dalarna om utvecklingsmedel med 658 tkr 

till projekt Kris- och vålsmottagningen för män i Falun-Borlänge med regional utvidgning 
godkännes. Ansökan avser perioden 2011-11-01—2012-10-31. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen Dalarna har hittills vid två tillfällen, 2009-06-01 och 2010-06-02 beviljat ut-
vecklingsmedel till Falu och Borlänge kommuner avseende projektet Kris- och våldsmottag-
ningen för män Falun-Borlänge. Projektår två pågår fortfarande med avslut och slutrapport till 
socialnämnden i oktober 2011. Båda kommunerna söker nu var för sig, om medel till ett 
tredje projektår, för att ytterligare utveckla Kris- och våldsmottagningen för män. Den största 
förändringen i denna ansökan avser ett arbete som innefattar förfrågan, inventering, beredning 
och analys av förutsättningarna för eventuell samordnad regional verksamhet med flera av 
kommunerna i Dalarna.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänstskrivelse 2011-05-05 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, Plan- och beredskapsenheten, 791 84 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 119  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Riktlinjer för stöd och hjälp till barn och unga som varit placerade 

Dnr SOC 0103/11-750 

 

Socialnämndens beslut 
Barn- och familjesektionens förslag avseende riktlinjer för stöd och hjälp till barn och unga 
som har varit placerade godkänns. 
 
Sammanfattning 
Från olika myndigheter och organisationer, till exempel socialdepartementet, barnombuds-
mannen och socialstyrelsen kommer rapporter om att det fortfarande finns brister i den sociala 
barnavården, framför allt för de barn och ungdomar som vistats i samhällets vård. Det behö-
ver säkerställas ytterligare att arbetet sker med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv 
och ett sätt kan vara att det finns tydliga rutiner och riktlinjer som kompletterar det som regle-
ras genom lagstiftning och andra regelverk. Riktlinjer bör antas av socialnämnden för att sä-
kerställa att barns och ungdomars rättigheter tas tillvara. 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-06 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 120  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 120  Riktlinjer för tillämpning av korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS 

Dnr SOC 0127/11-740 

 

Socialnämndens beslut 
Socialförvaltningens riktlinjer för tillämpning av korttidstillsyn enligt 9 § 7 Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) godkänns.  
 
Sammanfattning 
LSS-sektionen ska enligt 9 § 7 LSS bedriva insatsen korttidstillsyn för skolungdom med 
funktionsnedsättning över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt un-
der lov. Korttidstillsyn söks hos kommunens LSS-handläggare som efter utredning fattar be-
slut. Insatsen kan även beviljas av sociala skäl utan att det finns något tillsynsbehov. Sektion 
LSS har avtal med Kultur- och ungdomsförvaltningen som verkställer alla beslut om korttids-
tillsyn. Socialförvaltningen har upprättat riktlinjer för tillämpning av korttidstillsynen enligt 9 
§ 7 LSS för att i första hand ge tydliga regler för utökad korttidstillsyn samt ge bättre underlag 
vid planering av utförandet i verksamheten, framför allt under skolloven.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-05 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
 
 

Sänds till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 121  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 121  Ansökan från RIA i Falun om verksamhetsbidrag för 2011 

Dnr SOC 0118/11-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från föreningen RIA Hela Människan i Falun om ekonomiskt bidrag till verksamhe-
ten 2011 beviljas med 250 000 kronor ur Hjalmar Grönblads testamentsfond. 
 
Sammanfattning 
Föreningen RIA Hela Människan i Falun har ansökt om bidrag med 250 000 kronor till sin 
verksamhet för 2011. Socialnämnden har under många år beviljat RIA bidrag och för 2010 
erhöll föreningen 250 000 i bidrag.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-26 
 
Yrkanden 
Renée Anderson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Föreningen RIA Hela Människan i Falun, Kristinegatan 17, 791 73 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 122  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Ansökan från IOGT-NTO i Falun om bidrag till dagkoloniverksamhet 
sommaren 2011 

Dnr SOC 0117/11 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från IOGT-NTO i Falun om ekonomiskt bidrag till dagkoloniverksamhet sommaren 
2011 beviljas med 30 000 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets donationsfond. 
 
 
Sammanfattning 
IOGT-NTO i Falun har ansökt om bidrag till dagkoloniverksamhet på Lilltorpet under som-
maren 2011 för barn i åldrarna 7-12 år. Föreningen har under många år haft dagkoloni på 
Lilltorpet. Under de senaste åren tillsammans med Rädda Barnen, även socialförvaltningen 
har medverkat. Socialnämnden har tidigare stöttat verksamheten med bidrag, senast 2010 med 
30 000 kronor.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-26 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
IOGT-NTO Falun, c/o Johansson, Magasinsgatan 45, 791 73 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 123  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 123  Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om bidrag till verksamhets-
året 2011 

Dnr SOC 0098/11-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning beträffande antalet 
medlemmar tillhörande Falu kommun. 
 
Sammanfattning 
Adoptionscentrum Dalarna har ansökt om 5 325 kronor som bidrag till sin verksamhet för 
2011. Socialnämnden har sedan 2007 avslagit Adoptionscentrums ansökningar om eko-
nomiskt bidrag då verksamheten betraktats som länsövergripande. I nu inlämnad ansökan har 
endast bidrag sökts för de i föreningen som kommer från Falu kommun.  
 
Förvaltningens förslag   
Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 2011 
beviljas med 5 325 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets fond. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen 2011-04-26 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S) med flera: Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare 
beredning beträffande antalet medlemmar tillhörande Falu kommun. 
  
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 124  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Ansökan från PRO-Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för 
pensionärer över 80 år 

Dnr SOC 0104/11-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från PRO-Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 år som-
maren 2011 beviljas med 21 000 kronor ur Stiftelsen Anna Svedlunds donationsfond. 
 
Sammanfattning 
PRO-Svärdsjö har ansökt om bidrag till en utflyktsresa för pensionärer över 80 år. Totalt an-
söks om 21 000 kronor för ca 85-90 deltagare. Föreningen har under flera år beviljats bidrag, 
senast 2010 då man fick 18 000 kronor för att göra en resa till Stiftgården i Rättvik och Döss-
berget.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-26 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
PRO Svärdsjö, Svedan 114, 790 23 Svärdsjö 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 125  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 125  Ansökan från Gruvrisets fritidsgård om bidrag till sommarresa till Öddö 
i Strömstad under sommaren 2011 

Dnr SOC 0112/11-753 

 

Beslut 
Ansökan från Gruvrisets fritidsgård om ekonomiskt bidrag till sommarresa till Öddö i Ström-
stad beviljas med 14 000 kronor ur Enskilda barnhemmets donationsfond. 
 
Sammanfattning 
Gruvrisets fritidsgård har ansökt om ekonomiskt bidrag för boendekostnaden med 14 000 
kronor vid resa till Öddö i Strömstad. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 61 980 kronor. 
Större delen finansierar fritidsgården själv på olika sätt och redovisar i ansökan insamlade 
medel på 31 280 kronor.   
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-26 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Gruvrisets fritidsgård 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 126  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 126  Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om bidrag till 
musikarrangemang på Liljans Herrgård 2011 

Dnr SOC 0119/11-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om bidrag till 2011 års musikarrangemang 
vid Liljans Herrgård beviljas med 15 000 kronor ur Blomsterfonden. 
 
 
Sammanfattning 
Dalarnas Handikappidrottsförbund har ansökt om ekonomiskt bidrag med 15 000 kronor till 
2011 års musikarrangemang på Liljans Herrgård.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-26 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
 
 
 

Sänds till 
Dalarnas Handikappidrottsförbund, Skyfallsvägen 1, 791 77 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 127  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127 Ansökan från Kvinnojouren Falun om bidrag till Temadag den 15 maj 
2011 

Dnr SOC 0129/11-753 

 

Socialnämndens beslut 
Ansökan från Kvinnojouren Falun om bidrag till Temadag den 15 maj 2011 beviljas  
med 3 500 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads testamentsfond. 
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren Falun ansöker om ekonomiskt bidrag med 3 500 kronor till en temadag med 
föreläsning om kvinnojourers arbete m.m.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-12 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
 
 

Sänds till 
Kvinnojouren Falun, c/o XXX 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 128  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Yttrande över detaljplaneprogram för Stabergsviken i Falu kommun, 
Dalarnas län 

Dnr SOC 0124/11-214 

 

Socialnämndens beslut 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ovan rubricerade ärende till bland andra 
socialnämnden för synpunkter. Bakgrunden till detaljplaneprogrammet är att Bergviks Skog 
AB framfört önskemål om att få uppföra ett 50-tal nya bostäder i Stabergsviken. Programmet 
omfattar området mellan länsväg 266 (Hedemora-vägen) och Runn, från Karlslund till och 
med Stabergs hamn. De viktigaste frågorna i programmet är:  
 
1. Bebyggelsens omfattning 
2. Stabergs hamns eventuella utveckling 
3. Trafikanslutningarna till länsväg 266 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandling över Detaljplaneprogram för Stabergsviken 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 129  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till 
allmänheten på Restaurang Plankan i Svärdsjö 

Dnr SOC 0086/11-702 

 

Socialnämndens beslut 
Enskilda firman Komru beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck 
och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler med tillhörande uteservering enligt bifo-
gade ritningar på restaurang Plankan, Borgärdesvägen 48, Svärdsjö. Serveringstider är 
11.00—01.00.  
 
Sammanfattning 
Enskilda firman Komru har ansökt om tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alko-
holdryck och spritdrycker till allmänheten på restaurang Plankan, Borgärdesvägen 48 i Svärd-
sjö. Tillstånd söks för servering i serveringslokal och på uteservering. Sökta serveringstider är 
11.00—01.00. Inga erinringar har lämnats av remissinstanserna mot att tillstånd ska beviljas 
sökanden.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-29 
 
Yrkanden  
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 

Sänds till 
XXX 
Enligt fastställda rutiner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 130  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 130 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till 
allmänheten på Aspeboda golfrestaurang i Falun 

Dnr SOC 0113/11-702 

 

Socialnämndens beslut 
Schröti´s & Kirsche´s Handelsbolag beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst 
alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler samt på uteservering enligt 
bifogade ritningar på Aspeboda golfrestaurang, Storgården 10, Falun. Serveringstider 11.00—
02.00.  
 
Sammanfattning 
Schröti´s & Kirsche´s Handelsbolag har ansökt om tillstånd för servering av starköl, vin, an-
nan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på Aspeboda Golfrestaurang i Falun. 
Tillstånd söks för servering i serveringslokal och på uteservering. Sökta serveringstider är kl. 
11.00—02.00. Inga erinringar har lämnats av remissinstanserna mot att tillstånd beviljas.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-02 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 

Sänds till 
Schröti´s & Kirsche´s Handelsbolag, Norrbovägen 96, 770 14 Nyhammar 
Enligt fastställda rutiner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 131  2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till 
allmänheten på Främby Udde Resort 

Dnr SOC 0108/11-702 

 

Socialnämndens beslut 
Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan 
jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler och på uteservering 
enligt bifogade ritningar på Främby Udde Resort, Främby Udde 20, Falun. Serveringstider 
11.00—01.00. 
 
Sammanfattning 
Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB i Falun har ansökt om tillstånd för servering av 
starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på Främby Udde  
Resort. Tillstånd söks för servering till allmänheten i serveringslokaler på plan 1 och på 
uteservering samt för slutna sällskap i serveringslokaler på plan 2. Sökta serveringstider är  
kl. 11.00—01.00. Inga erinringar har lämnats av remissinstanserna mot att tillstånd beviljas.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-09 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
Runns Aktivitetscenter, Främby Udde AB, Främby Udde 20, 791 53 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden    2011-05-25 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till 
allmänheten på Restaurang Hammars i Falun 

Dnr SOC 0128/11-702 

 

Socialnämndens beslut 
Matglädje i Staberg AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck 
och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler och på uteservering enligt bifogade rit-
ningar på Restaurang Hammars, Åsgatan 28, Falun. Serveringstider 11.00—02.00. 
 
Sammanfattning 
Matglädje i Staberg AB, Staberg 63, Falun, har ansökt om tillstånd för servering av starköl, 
vin, annan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på Restaurang Hammars, åsga-
tan 28 i Falun. Tillstånd söks för servering till allmänheten i serveringslokaler samt på uteser-
vering. Sökta serveringstider är kl. 11.00—02.00. Inga erinringar har lämnats av remissinstan-
serna mot att tillstånd beviljas. 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-12 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
Matglädje i Staberg AB, Staberg 63, 791 94 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
 


