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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn, kl. 13:15–16:50 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf FAP Hans Matsols  
 S Mustafa Güclü   
 - Stefan Nyrén  
 MP Kenth Carlson  
  
Tjänstgörande S Ingvar Sahlander i stället för Renée Andersson (-) 
Ersättare M Gunilla Franklin i stället för Jean-Francois Loise (M) 
 C Kjell Eriksson i stället för Annika Eriksson (C) 
 M Mika Savolainen i stället för Håkan Nohrén (KD) 
Övriga deltagare 
Ersättare S Kent Blomqvist FAP Janina Bengtsdotter 
 S Sonja Skansgård  
 V Zohreh Anhari  
 MP Annica Ericson, § 161-164 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Johan Gnospelius, sektionschef, § 142-161 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, utredningssekr 
 Ove Stenberg, controller Margareta Danielsson, ekonom, § 161-162 
 Tina Lans, verksamhetsutv, § 161 Therese Eriksson, verksamhetsutv, § 161 
 Stefan Lydén, HR, § 162 Maria Olhans, enhetschef, § 162 
 Christina Fredriks, Ekt, § 161 Malin Adolfsson, Ekt, § 161 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 
Personalföreträdare XXX, Kommunal, § 162 
 

Utses att justera Hans Matsols 

Justeringsdag 2013-09- 03 

Justerade paragrafer 142-164 exkl § 144 som omedelbart justerats 2013-08-28 
 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Hans Matsols 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2013-08-28 

Datum när anslaget sätts upp  2013-09-05 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/13-700 

Beslut 
 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Kostnadsanpassning för LSS-sektionen 

 Nytt ärende: Beslutanderätt enligt LVU, LVM  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143-147 Sekretessärenden 

   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/13-002 

Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 28 augusti 2013, § 148 
godkänns. 

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

1. Tecknade avtal maj och juni 2013, beslut 29-31. Dnr SOC0019/13 

2. Beslut om tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten och slutna sällskap samt 
yttranden om tillstånd för utplacering av spel 2013-06-06--08-15. Dnr SOC 0082/13 

3. Personalärenden, anställningar och entlediganden. Beslut 529-670. Pärmförvaring 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 28 au-
gusti 2013, § 149. 

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

 Tisdagen den 3 september kl. 10:00 till 14:00 är det öppet hus på Bubo HVB-hem. De 
ledamöter och ersättare som har möjlighet uppmanas att delta och se lokalerna och träffa 
personalen.  

 
Socialchef Ingalill Frank: 

 Det pågår ett arbete med organisationsförändring inom Barn- och familjesektionen. 
Nämnden kommer att få ytterligare information vid senare tillfälle.  

 LSS sektionschef Marie Petterssons förordnande har förlängts 1 månad.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 150 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/13-700 
Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 28 au-
gusti 2013, § 150. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 
2013 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokoll från Socialförvaltningens Förvaltningssamverkansgrupp 2013-06-17. Dnr SOC0013 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-05-22,  

§ 92 Information Grepp om verksamheten genom målarbete. Övrig post 2013-06-05 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-06-04,  

§ 152 Redovisning av slutrapport Kostprojektet samt beslut om kostenhetens fortsatta verksamhet. 
Övrig post 2013-06-17 

§ 153 Svar på revisionsrapport över uppföljning av tidigare revisionsgranskningar. Övrig post 
2013-06-17 

§ 154 Interna riktlinjer och rutiner vid upphandling för Falu kommun. Övrig post 2013-06-17 

§ 165 Entledigande och fyllnadsval till folkhälsorådet. Övrig post 2013-06-17 

§ 166 Entledigande och fyllnadsval till miljörådet. Övrig post 2013-06-17. 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens barn- och utbildsamningsutskott 2013-06-11,  

§ 17 Samverkansdokument skola-socialtjänst. Dnr SOC0061/11 

5. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-06-17,  

§ 121 Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Övrig post 2013-07-01 

§ 122 Kommunens budget 2014 och ekonomisk flerårsplan för 2015-16. Dnr SOC0002/13 

§ 124 Revidering av kommunens tillstånds- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd, folköl 
och tobak. Dnr SOC0084/13 

§ 134 Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden samt fyllnadsval. Dnr SOC0005/13 

6. Beslut IVO 2013-07-01, Oanmäld verksamhetstillsyn vid HVB Bubo, Dnr SOC0150/13 

7. Tackbrev från Britsarvsskolans grundsär avseende beviljat donationsbidrag till resa för elever. Dnr 
SOC0107/13 

8. Årsmöteshandlingar från Brottsofferjouren Borlänge-Gagnef-Säter. Dnr SOC0138/13 

9. Protokoll från Kommunala handikapprådet 2013-05-29. Övrig post 2013-08-19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Ekonomisk rapport till och med juli 2013 

Diarienummer SOC0003/13-042 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 31 juli 2013. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med juli 2013 samt analys, 
planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
Sammanfattning helårsprognos: 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på -9,8 mkr 
till årets slut. 

 Förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje med budget 

 Vuxensektionen bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvikelse mot 
budget med -2,0 mkr. Kostnaden för kontaktpersoner bedöms överskrida budget med 0,3 
mkr, HVB överskrids med 1,0 mkr och övriga stödinsatser med 2,5 mkr. 

 Barn- och familjesektionen bedömer att familjehem/jourhem kommer att få ett underskott 
mot budget med -4,0 mkr. HVB-placeringar bedöms få ett överskott på 2,0 mkr.  

 LSS-sektionen bedömer att budgetavvikelsen för grupp-/servicebostad blir +3,0 mkr på 
grund av att de planerade gruppbostäderna inte kommer att starta under året. Budgetav-
vikelsen för personlig assistans prognostiseras till -2,0 mkr på grund av fler ärenden samt 
att försäkringskassan dragit in assistansersättningen i en del ärenden. Externa placeringar 
bedöms till ett underskott på -3,0 mkr. 

 Den ackumulerande sjukfrånvaron uppgår till 5,4 % för juli. Målet enligt förvaltningens 
styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 % år 2014.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport till och med juli 2013, daterad 2013-08-23 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av styrning, uppföljning och 
utvärdering av institutionsplaceringar för barn och unga" 

Diarienummer SOC0143/13-007 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som socialnämndens yttrande till kommun-
revisionen. 

 
Sammanfattning 
KPMG har genom kommunrevisorerna fått i uppdrag att granska institutionsplaceringar av barn 
och ungdomar. Syftet med granskningen har varit att se hur socialnämnden säkerställer att place-
ringarna av barn och unga innebär en vård av hög kvalitet. Av granskningen framkommer att 
Barn- och familjesektionen har en bred erfarenhet, arbetar med goda arbetsmetoder och har tyd-
liga riktlinjer vilket ger en trygghet för socialnämndens arbete med att ge barn och unga en vård 
med hög kvalitet. I granskningen lyfts även några områden fram som behöver utvecklas. Det 
gäller bl.a. att det är många inblandade handläggare kring varje specifikt ärende, tydligare 
struktur avseende riktlinjer och rutinbeskrivningar behövs, analys av kostnader för placeringar 
samt effekter av satsningen på öppenvårdsinsatser.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-07-01   
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 153 Bildande av en kommungemensam nämnd och handläggarorganisation 
med ansvar för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkeme-
delslag, alkohollag och tobakslag lägger på kommunerna 

Diarienummer SOC0170/13-001 

Beslut 

 Förslag till kommunfullmäktige: 

1. En gemensam nämnd bildas tillsammans med kommunerna Borlänge, Säter, Gagnef, Lud-
vika, Smedjebacken, Hedemora och Leksand. 

2. Samverkansöverenskommelsen fastställs med ändringen att sätet för den gemensamma 
nämnden är Falu kommun.  

3. Förslaget till reglemente för en gemensam nämnd fastställs med Falu kommun som 
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. 

4. Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd fastställs. Samma riktlinjer som socialnämnden i 
Falu kommun antog den 19 juni 2013. 

5. Handläggarorganisationen samlas i en gemensam organisation lokaliserad till Falu kommun. 

6. Respektive kommun finansierar deltagandet i den nya organisationen genom medel motsva-
rande sin bruttokostnad samt kostnader för läkemedelstillsyn. 

7. Solidariskt finansiera de investeringskostnader som uppstår vid bildandet av en ny organi-
sation i form av utrustning av arbetsplatser. Vilket beräknas till 50 tkr/arbetsplats. 

8. Beslut om avgifter/taxor vad avser tillsyn, tillståndsgivning inom berörda verksamhetsområ-
den ligger kvar hos respektive hemkommun. 

9. Den gemensamma nämnden med tillhörande organisation bildas fr.o.m. den 1 januari 2014. 

10. Fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att speciellt noggrant följa utveck-
lingen avseende: 

 Kostnad för gemensam nämnd 

 Den ekonomiska kompensationen från kommunerna för läkemedelshandläggning 

 Resekostnader 

 Utvärdering av kostnad för hjälp med tillsyn utöver alkoholhandläggarnas egen till-
syn 

 Utreda möjligheterna att föra över uttagandet av avgifter/taxor inom 
kompetensområdet till den gemensamma nämnden efter två år och i samband därmed 
också se över respektive kommuns årliga bruttokostnadsbidrag till den gemensamma 
nämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
§ 153 Fortsättning 

 
Sammanfattning 
Hösten 2011 påbörjades en utredning i Falun-Borlänge Regionen AB:s regi om bildande av en 
gemensam nämnd med ansvar för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, 
alkohollag och tobakslag lägger på kommunerna. De kommuner som rekommenderas ingå i den 
gemensamma nämnden har deltagit i utredningen från starten.  
 
Den 22 maj 2013 fattades beslut i Styrelsen för Falun-Borlänge Regionen som innebar att styrel-
sen rekommenderar de i utredningen berörda kommunerna att bilda en gemensam nämnd. Styrel-
sen beslutade att rekommendera Falu kommun som värdkommun till skillnad från utredningens 
förslag vilket skulle inneburit att den gemensamma nämnden skulle lokaliserats till Gagnefs 
kommun. Kommunfullmäktige i respektive kommun måste behandla ärendet senast i oktober 
2013 för att den gemensamma nämnden skall hinna bildas till den 1 januari 2014.    
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-15 
 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 154 Lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen 2013 

Diarienummer SOC0058/13-700 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Den reviderade lokalförsörjningsplanen för socialförvaltningen 2013 antas.  
 
Sammanfattning 
2009 upprättades en lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen som nu har uppdaterats och 
reviderats. Lokalförsörjningsplanen har som syfte att ligga till grund för att strategiska politiska 
beslut ska kunna tas som berör socialförvaltningens behov av lokaler samt utgöra ett underlag för 
politiska vägval som berör hur kommunfastigheter ska förvalta och utveckla fastighetsbeståndet. 
Planen ska utgöra en grund för att ett kontinuerligt utvecklingsarbete ska kunna bedrivas kring 
socialförvaltningens behov av lokaler.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-07-04 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Yttrande över detaljplan för utökning av Ingarvets industriområde 

Diarienummer SOC0135/13-214 

Beslut 
 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har remitterat detaljplan för utökning av Ingarvets industriområde till bland 
andra socialnämnden för synpunkter.  
 
En ny detaljplan ska upprättas för att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde för att 
skapa fler industritomter i kommunen. Utökningen är planerad norr om nuvarande industriom-
råde, väster om Ingarvsvägen och öster om Falu återvinningscentral.  
 
Eftersom det inte ska ges möjlighet för störande industri och trafikmatningen ska ske via en ny 
lokalgata från Ingarvsvägen bör det inte bli några bullerproblem, framför allt för bostadsområdet 
Varggården. Socialnämnden har därmed inget att erinra mot den föreslagna planen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-07-02 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Yttrande över detaljplan för breddning av banvallen 

Diarienummer SOC0142/13-214 

Beslut 
 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har remitterat detaljplan för breddning av banvallen till bland andra social-
nämnden för synpunkter.  
 
Breddning av banvallen är en del i genomförandet av projekt Resecentrum. Syftet är att bredda 
banvallen något mot norr för att kunna förlänga spår 1 med en radie anpassad till den nya platt-
formen som ska byggas i anslutning till den planerade regionbussterminalen.  
 
Socialnämnden har inget att erinra mot den föreslagna planen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-07 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 157 Yttrande över detaljplan för bostäder vid Parkgatan, f.d. Böndernas Hus 

Diarienummer SOC0161/13-214 

Beslut 
 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falun har remitterat detaljplan för bostäder vid Parkgatan, f.d. Böndernas 
hus till bland andra socialnämnden för synpunkter. 
 
Syftet med detaljplanen är att bygga om fastigheten Björken 10 på Parkgatan, f.d. Böndernas 
hus, för att möjliggöra en mer flexibel användning av byggnaden. Byggnaden ska kunna använ-
das till förutom kontor även bostäder, vårdboende samt vuxenutbildning. Antalet våningar regle-
ras till tre och förslaget innebär att ungefär 12-14 lägenheter kan inredas. I den föreslagna detalj-
planen får byggnaden även skydd, som innebär att ändring av byggnad inte får förvanska dess 
kulturhistoriska värde och att byggnaden inte får rivas. 
 
Socialnämnden ser positivt på att det kan skapas fler bostäder i centrum och har inget att invända 
mot den föreslagna planen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-13 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 158 Yttrande över detaljplan för Sankt Örjen m.fl. 

Diarienummer SOC0162/13-214 

Beslut 
 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat detaljplan för Sankt Örjen m.fl. till bland andra 
socialnämnden för synpunkter. 
 
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att inreda bostäder inom fastigheten Sankt Örjen 1, 
som rymmer f.d. Stora Kopparbergs sockenstuga samt en nyare kontorsbyggnad. Möjligheten att 
använda fastigheten för kontorsändamål skall bestå. Även området norr om Sankt Örjen, vissa 
markbitar väster och söder om planområdet tas med i men någon förändring av användningsbe-
stämmelserna görs inte för de delarna. 
 
Socialnämnden ser positivt på att det kan skapas fler bostäder i kommunen och har inget att in-
vända mot detaljplanen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-13 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 159 Ansökan från förskola om ekonomiskt bidrag till inköp av 
handikappanpassad gunga 

Diarienummer SOC0144/13-753 

Beslut 
 

Ansökan från Skogsbrynets förskola om ekonomiskt bidrag till handikappanpassad gunga 
beviljas med 10 000 kronor ur Stiftelsen Samfond S2. 

 
Sammanfattning 
Förskolan Skogsbrynet har ansökt om ekonomiskt bidrag till en handikappanpassad gunga till en 
kostnad av 10 000 kronor. Förskolan försöker skapa aktiviteter och utemiljö där alla barn kan 
delta. Förskolan har f.n. ett barn inskrivet som sitter i rullstol. För barn som har fysiska funk-
tionshinder saknas en del pedagogiska lekredskap som t.ex. en gunga. Aktuell gunga är möjlig 
att flytta och skulle därför även kunna användas på andra förskolor eller lågstadium när den inte 
längre behövs på Skogsbrynets förskola. Verksamheten har inte något utrymme för detta inköp i 
den egna budgeten. Social samfond S2 får användas för att bl.a. lämna bidrag till behövande barn 
och ungdom, stöd till funktionshindrade barn samt till förskoleverksamhet.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-12 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Förskolan Skogsbrynet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 160 Ansökan från Falu hjälpcenter om ekonomiskt bidrag till barnaktivitet 

Diarienummer SOC0165/13-753 

Beslut 
 

Ansökan från Falu hjälpcenter om ekonomiskt bidrag med 4 200 kronor avslås.  
  

Sammanfattning 
Falu hjälpcenter är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen verkar 
för nyanlända flyktingar och vill främja integration och social gemenskap. I samband med avslut 
på den muslimska fastemånaden ramadan vill föreningens medlemmar att barnen ska få göra en 
rolig aktivitet och besöka Lekland i Falun. Föreningen ansöker om ekonomiskt bidrag till kost-
naden för 35 barn, 120 kronor/barn, sammanlagt 4 200 kronor. Stiftelsen Ericssonska fonden för 
pauvres honteux får användas till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun. 
 
Förvaltningens förslag: Ansökan från Falu hjälpcenter om ekonomiskt bidrag till avgift för 35 
barn vid Falu Leksand beviljas med 4 200 kronor ur Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres 
honteux.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2013-08-13 
 
Förslag på sammanträdet 
Christin Knutsson (S) och Lilian Eriksson (M): Enligt beslutet  
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Falu Hjälpcenter, c/o XXX 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 161 Information av ekonomikontoret - Grepp om verksamheten genom målar-
bete 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av dagens information/utbildning. 
 
Sammanfattning 
Budgetchef Christina Fredriks och controller Malin Adolfsson går igenom hur arbetet med mål 
för god ekonomisk hushållning ska styra verksamheten. Mål för god ekonomisk hushållning ska 
vara tydligt kopplade till effektivitet i uppdraget, mätbara, påverkbara och väl förankrade hos 
medarbetare. När väl mått och mål är fastställda, måste en handlingsplan skapas med aktiviteter 
för hur verksamheten ska nå fram till målen inom planperioden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 162 Redovisning av utredningsgruppdrag - reviderad jour 

Diarienummer SOC0069/13-021 

Beslut 
 

Det lokala kollektivavtalet avseende reviderad jour sägs inte upp. 
 
Sammanfattning 
Från politiskt håll har det framförts att Falu kommuns verksamheter överlag är för dyra. Samtliga 
nämnder har därför i uppdrag att se över möjliga besparingsåtgärder.  
 
Socialförvaltningen fick av socialnämnden den 27 februari 2013, § 44, i uppdrag att utreda skill-
naden i kostnad mellan det lokala och centrala kollektivavtalet avseende reviderad jour samt vad 
dess konsekvenser skulle bli om avtalet sägs upp och arbetsgivaren återgår till att följa det cen-
trala avtalet (Bilaga J). För uppdraget bildades en styr- och referensgrupp. I referensgruppen har 
den fackliga organisationen medverkat.  
 
Utredningen visar på att konsekvensen av att säga upp reviderad jour och övergå till det centrala 
avtalet möjliggör en besparing på knappt en miljon kronor. Det konstateras också att det finns en 
rad osäkerhetsfaktorer som är förenade med övergången. Dessa faktorer är i dagsläget svåra att 
beräkna men kan komma att påverka det ekonomiska utfallet på ett icke gynnsamt vis.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-15 
 
Förslag på sammanträdet  
Christina Knutsson (S) och Lilian Eriksson (M): Enligt beslutet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 163 Kostnadsanpassning för LSS-sektionen 

Diarienummer SOC0002/13-041 

Beslut 
 

Mot bakgrund av att socialnämnden beslutat att inte säga upp det lokala kollektivavtalet om 
reviderad jour kvarstår en kostnadsanpassning för LSS-sektionen med 3 mkr.  

 
Sammanfattning 
Eftersom Falu kommun har höga kostnader för LSS i jämförelse med andra kommuner så finns 
ett krav på att sänka kostnaderna. Ett led i detta arbete var att utreda den reviderade jouren. Då 
nämnden beslutat att inte säga upp det kollektiva avtalet om reviderad jour så kvarstår en kost-
nadsanpassning för LSS-sektionen med 3 mkr.  
 
Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S) och Lilian Eriksson (M): Enligt beslutet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-08-28 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 164 Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM  

Diarienummer SOC0024/13-002 

Beslut 
 

Kompletterande beslutanderätt lämnas till ledamoten Stefan Nyrén (-) enligt § 6 stycke 2, § 
11 stycke 3, § 27 stycke 2 och § 43 punkt 1 och 2 Lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU), och § 13 stycke 2, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).  

 
Sammanfattning 
Enligt LVU och LVM har ordförande eller ledamot som nämnden utser så kallad kompletterande 
beslutanderätt under vissa förutsättningar. De förutsättningar som ska gälla är att socialnämndens 
beslut inte kan avvaktas. Beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
  
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ledamoten Stefan Nyrén 
 
 


