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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 
Plats och tid Sundborn, kl. 13:00–16:20 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf,  M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
  § 235-239, 241-259  C Kjell Eriksson 
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf FAP Hans Matsols 
 S Mustafa Güclü KD Håkan Nohrén 
 MP  Kenth Carlson, § 235-252, 254-259   
Tjänstgörande 
ersättare S Kent Blomqvist M Gunilla Franklin 
  i stället för Renée Andersson (-)  i stället för Jean Francois Loise (M) 
 S Sonja Skansgård FAP Janina Bengtsdotter, § 253 
  i stället för Stefan Nyrén (-)  i stället för Kenth Carlson (MP) 
 S Deni Beslagic, § 240 
  i stället för Christina Knutsson (S)   
 
Övriga deltagare 
Ersättare S Deni Beslagic C Torbjörn Petersson 
   FAP Janina Bengtsdotter 
   
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Daniel Johansson, alkoholhandl. 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, utredningssekreterare 
 Marie Pettersson, sektionschef Ove Stenberg, Controller 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Lilian Eriksson   

Justeringsdag  2013-12-20 

Justerade paragrafer  235-259 exkl. §§ 240-241 som omedelbart justerats 2013-12-18 
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande
 ………………………………………………………………….. 
  Christina Knutsson Claes Mankler, § 240 

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
   Lilian Eriksson 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2013-12-18 

Datum när anslaget sätts upp  2013-12-27 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 235 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/13-700  

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

Sekretessärenden 
 
 Nytt ärende: Ansökan om vård enligt LVU 

 Nytt ärende: Ersättning till familjehem 
 



5 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 236-241 Sekretessärenden 

   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 242 Information - besök av enskild 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har ordförande Christina Knutsson (S) bjudit in en man som be-
rättar sitt liv som missbrukare och hur han med socialförvaltningens hjälp lyckats bryta sitt 
missbruk. Han poängterar för nämnden vikten av planering efter genomförd behandling 
och att man har en sysselsättning för att fortsätta hålla sig drogfri och/eller nykter.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 243 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/13-002 

Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 18 december 2013, 
§ 243 godkänns. 

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

1. Tecknade avtal oktober 2013. Beslut nr 37-38. Dnr SOC0019/13 
 

2. Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten och slutna sällskap samt yttranden 
om tillstånd för utplacering av spel 2013-11-08 – 12-04. Förteckning daterad 2013-
12-04. Dnr SOC0082/13 
 

3. Protokoll MBL 2013-12-02, Förändrad organisation vid socialförvaltningens barn- 
och familjesektion. Protokollets bilagor tillgängliga i pärm vid sammanträdet. Dnr 
SOC0239/13 
 

4. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut nr 883-952 
 

5. Beslut i enskilda ärenden vid Vuxen-, LSS- och Barn- och familjesektionerna 
november 2013 
 

6. Protokoll sociala utskottet 2013-10-28 och 2013-11-13 
 

7. Lex-Sarah ärende vid vuxen-, LSS- och barn- och familjesektionerna, Utredning 
och åtgärder. Dnr SOC0209/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 244 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
18 december 2013, § 244. 

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

 Den 27 – 28 februari 2014 kommer socialnämnden att ha sina studiedagar. En av 
programpunkterna är klar – besök på Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
(AIK). De kommer att informera om sin verksamhet. Samtliga ledamöter och er-
sättare uppmanas komma med idéer till övrigt innehåll.  

 
Socialchef Ingalill Frank: 
 

 Den nystartade Kvinnojouren i Falun har kommit igång bra med sin verksamhet. 
De har utökat sin verksamhet och skaffat ytterligare lokal med kontor och sam-
lingsrum. Samarbetet med kommunen fungerar bra. De kommer att komma in med 
en ansökan om verksamhetsbidrag för 2014. Förslag på överenskommelse kommer 
att tillställas nämnden i januari 2014.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 245 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/13-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
18 december 2013, § 245 

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

1. Protokoll från Socialförvaltningens förvaltningssamverkansgrupp 2013-10-21 och 
2013-11-18. Dnr SOC0013/13 

2. Protokoll från Kommunala handikapprådets arbetsutskott 2013-11-06. Övrig post 
2013-11-15 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-11-21,  
§ 226; Revidering och fastställande av budget 2014 och ekonomisk plan för 2015-16 
samt mål för god ekonomisk hushållning. Dnr SOC0002/13 
§ 236; Antagande av Integrationspolitiska programmet. Övrig post 2013-12-05 
§ 240; Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kom-
munstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, ledamot och andre vice 
ordf i socialnämnden, ersättare i valnämnden samt ledamot i Falu stads besparings-
fond. Dnr SOC0005/13 

4. Kommunfullmäktiges reviderade sammanträdesordning 2014. Övrig post 2013-11-
11 

5. Uppdrag till socialchefen att leda den nya organisationen med ansvar för prövning 
och tillsyn enligt läkemedels-, alkohol- och tobakslag. Dnr SOC0170/13 

6. Beslut IVO 2013-11-08. Verksamhetstillsyn LSS-sektionen, bohemmet Haraldsbo. 
Dnr SOC0172/13 

7. Beslut IVO 2013-11-14. Lex Sarah-anmälan enligt LSS inom verksamhetsområde 
barn- och ungdomsboende. Dnr SOC0188/13 

8. Förslag om inriktningsbeslut från Region Dalarna ”Långsiktigt hållbar regional stöd-
struktur inom socialtjänstområdet i Dalarna” för beslut i kommuner/landsting. Övrig 
post 2013-11-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 246 Ekonomisk uppföljning till och med november 2013 

Diarienummer SOC0003/13-042 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 30 november 2013. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med november 2013 
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett överskott jämfört med budget på 
+0,2 mkr till årets slut. 

 Förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje med budget. 
 Vuxensektionen (-7,3 mkr) bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en 

avvikelse mot budget med -2,5 mkr. Kostnaden för kontaktpersoner bedöms över-
skrida budget med 0,5 mkr, övriga stödinsatser med -5,0 mkr samt kommunpsykia-
trin med -0,8 mkr. 

 Barn- och familjesektionen (+4,0 mkr) bedömer att familjehem/jourhem kommer 
att få ett underskott mot budget med -7,0 mkr. HVB-placeringar bedöms få ett 
överskott på 5,0 mkr. ”Övrigt” avser ej driftsatta satsningar, ej tillsättning av kor-
tare vakanser samt driftsatta satsningar (personalrekryteringar) som ej fått helårsef-
fekt 2013. 

 LSS-sektionen (+3,5 mkr) bedömer att budgetavvikelsen för grupp7servicebostad 
blir +3,0 mkr på grund av att de planerade gruppbostäderna inte kommer att starta 
under året. Externa placeringar bedöms till ett underskott på -3,5 mkr. Budgetavvi-
kelsen för personlig assistans prognostiseras till +4,0 mkr på grund av att domsto-
larna fattat gynnsamma domslut vilket innebär större retroaktiva assistansersätt-
ningar. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 5,2 % till november. Målet enligt 
förvaltningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 % år 2014. På 
grund av efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad 
jämfört med förra månadsrapporten.  
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport till och med oktober 2013, daterad 2013-12-10 
 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 247 Intern kontrollplan 2014 

Diarienummer SOC0202/13-007 

Beslut 
 

Upprättat förslag till intern kontrollplan för 2014 godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram en plan för den interna kontrollen under 2014. Det 
främsta syftet med internkontroll är att fastställa att de av kommunfullmäktige fastställda 
målen uppfylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl den 
politiska ledningen som den professionella och omfattar alla system och processer som 
syftar till att styra ekonomin och verksamheten. 
 
Granskningsområden för 2014: 

 Upphandling och inköp: Riktlinjer och bestämmelser 
 Ärendehantering: Ärendebalans 
 Obehöriga sökningar i ärenden i verksamhetssystem 
 Hantering av personuppgifter/offentliga register 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-10 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 248 Tillägg och ändringar i socialnämndens delegationsordning 

Diarienummer SOC0001/13-002 

Beslut 
 

Föreslagna ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning redovisad i 
tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2013 beslutas gälla fr.o.m. 1 januari 2014. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar förslag till nya punkter, ändringar och tillägg i delegations-
ordning för socialnämnden i tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2013.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-29 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
It-samordnare Torbjörn Carlson för redigering på Insidan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 249 Ändring i Falu Kommuns norm och riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Diarienummer SOC0237/13-750 

Beslut 
 
1. Föreslagen revidering av Falu kommuns riktlinjer och norm för ekonomiskt bistånd 

antas. 
2. De nya riktlinjerna och den nya normen gäller från och med 1 februari 2014. 
 
Sammanfattning 
Förslaget till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd avser dels för-
ändring av nuvarande norm vad gäller kostnad för lokala resor och dels förändrad lagstift-
ning.  
 
I nuvarande norm för försörjningsstöd ingår lokala resor medräknad som en schablon mot-
svarande ett lokalt busskort. Förslaget till ändrad norm innebär att denna utgiftspost lyfts ur 
normen och behovsprövas individuellt i varje enskilt ärende. 
 
Från och med den 1 juli 2013 har en särskild beräkningsregel för inkomster av anställning, 
kallad jobbstimulans, införts samt höjd gräns för hemmavarande barns och skolungomars 
arbetsinkomster. De nya tilläggen finns nu beskrivet i riktlinjerna.  
 
Stycket ”Våld mot kvinnor i nära relationer” i riktlinjerna har redigerats.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-05 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetscheferna vid Försörjningsenhet 1 och 2 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 250 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen 
för servering av alkohol till allmänheten på Galgbergets Pizzeria 

Diarienummer SOC0185/13-702 

Beslut 
 

XXX beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och 
spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler samt på uteservering vid Galgbergets 
Pizzeria, Glimmerstigen 2, 791 56 Falun. Serveringstid kl. 11:00 – 02:00. 

 
Sammanfattning 
XXX ansöker om tillstånd enligt 8 kap 2 § fösta stycket alkohollagen (2010:1622) för att 
servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten på 
Galgbergets Pizzeria i Falun.  
 

 Prövningsavgift till kommunen är inbetald 
 Sökanden har genomfört ett godkänt kunskapstest hos kommunen 
 Samtliga remissinstanser i ärendet tillstyrker ansökan 
 Pizzerian uppfyller de köks- och matkrav som krävs 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-03 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX 
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 251 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen 
för servering av alkohol till allmänheten på Restaurang Köpmans-
krogen 

Diarienummer SOC0215/13-702 

Beslut 
 
1. Under förutsättning att XXX kan uppvisa lånehandling samt transaktion från långivare, 

beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och 
spritdrycker till allmänheten i serveringslokalen och på uteservering vid Köpmanskro-
gen, Slaggatan 16, 791 70 Falun. Serveringstiden är kl. 11:00 – 02:00. 

2. Uppfyller inte sökanden ovanstående krav kommer beslutet att omprövas. 
 

Sammanfattning 
XXX ansöker om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) att 
servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker vid Köpmanskrogen i 
Falun. Tillstånd söks för servering till allmänheten. Serveringstillståndet är avsett att gälla 
året runt i restaurangen och på uteservering mellan kl. 11:00 och 02:00. Serveringsytor 
framgår av ritning. 
 

 Prövningsavgift till kommunen är inbetald 
 Sökanden har genomfört ett godkänt kunskapstest hos kommunen 
 Samtliga remissinstanser i ärendet tillstyrker ansökan 
 Restaurangen uppfyller de köks- och matkrav som krävs 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-02 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX 

Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 252 Ansökan om ekonomiskt bidrag från boendestöd IFO till aktivitets-
kassa för klienter 

Diarienummer SOC0220/13-753 

Beslut 
 

Ansökan från socialförvaltningens boendestöd om ekonomiskt bidrag till aktiviteter 
beviljas med 12 000 kronor ur Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux.  

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens boendestöd IFO ansöker om bidrag för att kunna ordna olika sociala 
aktiviteter som t.ex. kulturella arrangemang och utflykter. Verksamheten riktar sig mot 
enskilda och familjer som har olika sociala problem och som kan ha varit utanför sam-
hällets aktiviteter under lång tid eller helt enkelt behöver stöd för att våga ta sig ut på olika 
sociala aktiviteter.  
 
Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux får användas till bl.a. kollektiva sociala 
ändamål inom Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-02 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Boendestöd IFO, Boendestödjare  
Enhetschef Christina Ljung 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 253 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Falu Pride 2013 

Diarienummer SOC0233/13-753 

Beslut 
 

Ansökan om ekonomiskt bidrag ur socialnämndens fonder till Falu Pride 2013 avslås 
då föreningen redan erhållit ekonomiskt bidrag från Folkhälsorådet. 

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte ledamoten Kenth Carlson (MP) och ersättaren Deni Beslagic (S) 
i handläggningen i detta ärende.  
 
Sammanfattning 
Falu Pride Kulturförening ansöker om ekonomiskt bidrag till föreningen. Föreningen är 
partipolitiskt och religiöst obunden. Syftet med föreningen är att varje år arrangera en 
normkritisk, intersektionell, gränsöverskridande och öppenhjärtlig hbtq-festival i Falun, att 
främja ett normkritiskt tänkande i Falun och Dalarna genom att skapa mötesplatser för al-
ternativa kulturyttringar samt att uppmärksamma och belysa normbrytande perspektiv i 
andra fora och sammanhang.  
 
Ett antal företag, organisationer och institutioner sponsrar med material, fika, marknadsfö-
ring och ideellt arbete. Falu kommuns folkhälsoråd har lämnat ekonomiskt bidrag. Brukligt 
är att bidrag till evenemang endast beviljas från en verksamhet i kommunen.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-03 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Falu Pride Kulturförening, Kenth Carlson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 254 Yttrande över detaljplan Ny entré till Magasinet 

Diarienummer SOC0224/13-214 

Beslut 
 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falun remitterar detaljplanen Ny entré till Magasinet till bl.a. social-
nämnden för synpunkter. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga till magasinets norra 
sida med entré och garderobsfunktion för Kulturmagasinet. Magasinet är av stort kulturhi-
storiskt värde och ges bevarandebestämmelser. Detaljplanen möjliggör en flexiblare an-
vändning av magasinet. Den ska även reglera parkeringsplatser för både magasinet och 
Resecentrum i området. En ny tillfartsgata regleras från gatan väster om magasinet till om-
rådet öster om magasinet. Plats för en ny plattform och en biljettkiosk för museitågen 
skapas längs Grycksbobanan.  
 
Nämnden har inte några invändningar mot den föreslagna planen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-03 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 



24 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 255 Yttrande över detaljplan för Bjursåsskolan mm 

Diarienummer SOC0218/13-214 

Beslut 
 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun remitterar detaljplan för Bjursåsskolan m.m. till bl.a. 
socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är en breddad användning av Bjur-
såsskolan och Bjursåsgården. Båda områdena ska även fortsättningsvis användas för 
undervisning och vårdboende men i samband med renovering kan det bli aktuellt att man 
omvandlar delar av skolans byggnader till bostäder. Planen gör det också möjligt att an-
vända området till bostadsändamål, vårdboende och kontor. Idrottsplanerna inom skolans 
område skyddas.  
 
Nämnden ser positivt på möjligheten till breddad användning av Bjursåsskolan och Bjur-
såsgården. Ur trygghetsperspektiv kan en blandad bebyggelse i nuvarande skolområde öka 
förutsättningar för en ökad trygghet i och runt skolområdet. Ur ett barnperspektiv är det 
viktigt att särskilt uppmärksamma eventuell konflikt mellan en ökad biltrafik i området 
under dagtid och skolbarnens säkerhet.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-03 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 256 Yttrande över detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårds-
skolan 

Diarienummer SOC0211/13-214 

Beslut 
 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun remitterar detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Häl-
singgårdsskolan till bl.a. socialnämnden för synpunkter. Förslaget innebär att en ny detalj-
plan ska upprättas. Haraldsbogymnasiet kommer även i fortsättningen att i huvudsak fun-
gera för undervisning. Eftersom det finns vakanser i vissa delar av byggnaderna är det 
tänkt att lokalerna även ska kunna hyras ut för andra ändamål. På grund av byggnadernas 
dåliga skick kommer större delar av Hälsinggårdsskolan att rivas och det frigör mark för 
andra ändamål. Planförslaget innehåller även några bostadstomter, norr respektive söder 
om skolorna.  
 
Nämnden ser positivt på att det skapas fler möjligheter till framtida bebyggelse av olika 
typer av vårdboenden. Utifrån barnperspektivet är det positivt att planarbetet också tar hän-
syn till lek och rekreation.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-08 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 257 Yttrande över detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen 

Diarienummer SOC0231/13-214 

Beslut 
 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun remitterar detaljplan Herrhagsgården vid Herrhagsvä-
gen till bl.a. socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till 
ett nytt bostadshus på fastighetens södra del. Detaljplanen ska även ge befintliga byggna-
der aktuella planbestämmelser enligt plan- och bygglagen. 
 
Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. Fler gruppboenden behövs och området 
lämpar sig väl för placering av ett sådant boende.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-03 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 258 Entledigande av ledamot i sociala utskottet samt fyllnadsval 

Diarienummer SOC0005/13-700 

Beslut 
 

1. Lilian Eriksson (M) entledigas från uppdraget som ledamot i sociala utskottet. 

2. Gunilla Franklin (M) utses till ledamot i sociala utskottet. 

3. Beslutet gäller fr.o.m. 1 januari 2014. 
 
Sammanfattning 
Lilian Eriksson (M) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som leda-
mot i sociala utskottet att gälla fr.o.m. den 1 januari 2014.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad den 10 november 2013. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Lilian Eriksson 
Gunilla Franklin 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-12-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 259 Entledigande av ersättare i sociala utskottet samt fyllnadsval 

Diarienummer SOC0005/13-700 

Beslut 
 

1. Renée Andersson (-) entledigas från uppdraget som ersättare i sociala utskottet. 

2. Kent Blomqvist (S) utses till ersättare i sociala utskottet. 

3. Beslutet gäller fr.o.m. 19 december 2013. 
 
Sammanfattning 
Renée Andersson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i sociala ut-
skottet.  
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Renée Andersson 
Kent Blomqvist 
 
 


