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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 09:00–10:20 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Gunilla Franklin, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf M Göran Forsén 
 S Mustafa Güclü C Kjell Eriksson 
 MP Kenth Carlson FAP Hans Matsols 
   KD Håkan Nohrén 
  
Tjänstgörande S Ingvar Sahlander 
ersättare  i stället för Renée Andersson (-) 
 V Zohreh Anhari  
  i stället för Stefan Nyrén (-) 
Övriga deltagare 
Ersättare S Deni Beslagic M  Eva Kyrk 
 S Kent Blomqvist FAP Janina Bengtsdotter  
 S Sonja Skansgård  
 MP Megan Case 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Johan Gnospelius, sektionschef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, utredningssekreterare 
 Marie Pettersson, sektionschef  
 Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Claes Mankler 

Justeringsdag 2014-02-28 

Justerade paragrafer 19-31  
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Claes Mankler 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2014-02-27 

Datum när anslaget sätts upp 2014-03-04  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, även tillgängligt på www.falun.se 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Anmälan av ordförandebeslut LVU och LVM 

Diarienummer SOC0011/14-002 

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

.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 27 februari 
2014, § 20 godkänns. 

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

1. Tecknade avtal november 2013. Förteckning 2014-02-17, beslut nr 39-44.                   
Dnr SOC0019/13 
 

2. Tecknade avtal december 2013. Förteckning 2014-02-17, beslut nr 44-46.                    
Dnr SOC0019/13 
 

3. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Pärmförvaring 
 

4. Beslut i enskilda ärenden vid LSS-sektionen januari 2014. Förteckning daterad 
2014-02-06, Dnr SOC0037/14 
 

5. Beslut i enskilda ärenden vid Vuxensektionens kommunpsykiatri januari 2014. 
Förteckning daterad 2014-02-06. Dnr SOC0037/14 
 

6. Beslut i enskilda ärenden vid Vuxen- och Barn- och familjesektionen januari 
2014. Förteckning daterad 2014-02-17. Dnr SOC0037/14 
 

7. Beslut i enskilt ärende vid vuxensektionen, avslag på begäran från Krokoms 
kommun om överflytt av ärende. Dnr SOC 0027/14 
 

8. Beslut i enskilt ärende vid barn- och familjesektionen, yttrande till IVO i till-
synsärende. Dnr SOC0024/14 
 

9. Beslut i Lex-Sarah ärende vid LSS- sektionen, Utredning och åtgärder. Dnr 
SOC0238/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 27 februari 2014, § 21. 

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

 Efter dagens sammanträde har socialnämnden två studiedagar. Under eftermid-
dagen idag kommer cheferna för barn- och familjesektionen respektive vuxen-
sektionen att redogöra för sina sektioners utmaningar inför 2015 avseende verk-
samhet och budget. Fredag förmiddag ägnas åt studiebesök vid kommunens Ar-
betsmarknads- och integrationskontor (AiK). Under eftermiddagen informerar 
LSS-sektionens chef tillsammans med medarbetare om utmaningar inför 2015 
avseende verksamhet och budget.  
 

Socialchef Ingalill Frank: 
 

 Informerar om hur arbetet med gemensamma nämnden och nya kontoret för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel fortskrider. Nämnden består av sju le-
damöter och sju ersättare från de ingående kommunerna. Från och med måndag 
den 3 mars har kontoret full bemanning. Nämnden och tjänstemän har fått ut-
bildning av länsstyrelsen under en eftermiddag i gällande lagstiftning. Gemen-
samma nämnden har uppdrag från respektive kommuns fullmäktige att inom en 
tvåårsperiod presentera förslag till lika avgifter och taxor för alla kommuner. 
Detta arbete måste påskyndas och av den anledningen har socialchefen fått i 
uppdrag att presentera ett gemensamt avgifts- och taxeförslag redan inför 2015.  

 
 Socialförvaltningen har tillsammans med arbetsförmedlingen, arbetsmarknads- 

och inte-grationskontoret (AIK), kommunalråden och nämndens ordförande träf-
fats för att hitta en modell så att personer som uppbär försörjningsstöd kan 
komma ut på arbetsmarknaden. Detta har resulterat i ett förslag till kommunsty-
relsen om att 20 personer ska anställas i kommunen med särskilt anställnings-
stöd. Personerna ska under anställningstiden få stöd och coachas till långsiktiga 
lösningar så att man inte har behov av försörjningsstöd igen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Skriftliga delgivningar  

Diarienummer SOC0006/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 27 februari 2014, § 22. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 
17 februari 2014 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-01-22, § 9; Rikt-
linjer för feriearbeten.  Övrig post 2014-01-28 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-01-23, § 7. 
Justerat regelverk kring uppsägningar av lokaler. Övrig post 2014-02-12  

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-02-04, § 20. Redovisning av 
genomförd internkontroll i Falu kommuns förvaltningar och helägda bolag 
enligt kontrollplaner för år 2013. Dnr SOC0228/12 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-02-04, § 21. Revidering av frisk-
vårdsriktlinjer för medarbetare i Falu kommun. Övrig post 2014-02-17 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-02-10, § 17: 
Genomgång av förutsättningar inför budget 2015. Dnr SOC0002/14 

6. Information om förändring i kommunfullmäktiges sammanträdesplan avse-
ende septembers och oktobers sammanträden 2014. Övrig post 2014-02-14 

7. Protokoll från Kommunala Handikapprådet och dess utskott 2013-12-18. 
Övrig post 2014-01-27 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 

Diarienummer SOC0003/13-042 

Beslut 

Nämnden har tagit del av redovisningen av bokslut och verksamhetsuppföljning 
2013. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens budgetram för 2013 var 531,1 mkr. Utfallet för verksamheterna 
uppgick till 528,4 mkr. Avvikelsen mot budget blev ett överskott med 2,7 mkr. I delårs-
bokslutet 2013-08-31 prognostiserades ett resultat på -6,0 mkr och vid månadsuppfölj-
ningen 2013-11-30 var prognosen +0,2 mkr. I verksamhetsberättelsen redogörs för 
verksamheten under året och det ekonomiska utfallet kommenteras. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-14 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Attesträtter 2014 

Diarienummer SOC0017/14-002 

Beslut 

Nämnden godkänner upprättat förslag till attesträtter 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har upprättat förslag till attesträtter inom socialnämndens verksam-
hetsområde i enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, befogenheter och kontroll vid 
betalningar m.m. i Falu kommun”. Vid enstaka tillfällen uppstår behov av attesträtt för 
samtliga socialförvaltningens verksamhetsområden. Då har socialchef Ingalill Frank, 
utredningssekreterare Ylva Renström, controller Ove Stenberg och ekonom Margareta 
Danielsson rätt att attestera. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-13 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Entledigande av ersättare i sociala utskottet samt fyllnadsval 

Diarienummer SOC0005/14-700 

Beslut 

1. Jean-Francois Loise (M) entledigas från uppdraget som ersättare i sociala utskottet. 

2. Göran Forsén (M) utses till ersättare i sociala utskottet. 

3. Beslutet gäller fr.o.m. 28 februari 2014. 
 
Sammanfattning 
Jean-Francois Loise (M) har av kommunfullmäktige den 13 februari 2014 entledigats 
från uppdraget som ledamot i socialnämnden. Loise har haft uppdrag som ersättare i 
socialnämndens sociala utskott.  
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Jean-Francois Loise 
Göran Forsén 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Verksamhetsbidrag och samarbetsavtal 2014 Kvinnojouren Falun 

Diarienummer SOC0022/14-753 

Beslut 

1. Kvinnojouren i Falun beviljas verksamhetsbidrag med 320 000 kronor under år 
2014. 

2. Socialchef Ingalill Frank ges i uppdrag att teckna överenskommelse med 
Kvinnojouren.  

 
Sammanfattning 
Kvinnojouren i Falun ansöker om verksamhetsbidrag med 450 000 kronor. Kvinnojou-
ren gör en viktig samhällsinsats och är ett viktigt komplement till socialnämnden. 
Nämndens budgeterade medel för kvinnojouren under år 2014 är 320 000 kronor och 
med hänsyn till budget beviljas föreningen samma belopp.  
 
Ett förslag till överenskommelse mellan Socialnämnden och Kvinnojouren i Falun har 
upprättats. Överenskommelsen innehåller villkor för erhållande av verksamhetsbidrag, 
målgrupp för verksamheten samt vad som erbjuds till kvinnor och barn som utsatts för 
våld. Överenskommelsen ska gälla tills vidare och kan sägas upp av någon av parterna 
med sex månaders uppsägningstid.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-30 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kvinnojouren i Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Yttrande över detaljplan för bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås 

Diarienummer SOC0035/14-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falun har remitterat ”Detaljplan för bostäder vid Storgårdsvägen i 
Bjursås” till bland andra socialnämnden för synpunkter. 
 
Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten Bjursås Storgården 3:18 väster om Stor-
gårdsvägen i Bjursås, möjliggöra uppförande av bostäder i form av flerfamiljshus. Kop-
parstaden planerar att etappvis uppföra flera hus i området. Befintlig förskola inom fas-
tigheten Bjursås Storgården 3:19 tas också med i detaljplanen då denna i nuvarande plan 
ligger inom ändamålet A ”allmän ändamål” en planbeteckning som fanns i tidigare lag-
stiftning och som kommunen nu ersätter med planbestämmelser enligt gällande lagstift-
ning (PBL).  
 
Socialnämnden har inget att invända mot detaljplanen. Det är positivt om fler bostäder 
kan skapas i Bjursås. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-05 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Yttrande över detaljplan för område vid Britsarvsskolan 

Diarienummer SOC0026/14-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falun har remitterat ”Detaljplan för området vid Britsarvsskolan” 
till bland andra socialnämnden för synpunkter.  
 
Syftet med detaljplanen är att klargöra förutsättningarna för den framtida utvecklingen 
av området vid Britsarvsskolan, Tegelbruksskolan och Montessoriskolan. Största delen 
av området är tänkt att även fortsättningsvis användas för undervisning. Kommunen vill 
pröva möjligheten att tillåta en byggnation av ett vård- och omsorgsboende och ett 
gruppboende inklusive lokaler inom området. Befintliga byggnader ska även ges andra 
möjliga användningar. 
 
Socialnämnden ser positivt på om detaljplanen ger möjlighet till att i framtiden kunna 
uppföra ett gruppboende i området. Service och tillgänglighet är viktigt för målgruppen 
och ur dessa perspektiv är området väl lämpat. Det område som avser ett framtida vård- 
och omsorgsboende påverkar barn som har sin skola i området. Om ett vård- och om-
sorgsboende uppförs vill nämnden framhålla att det är viktigt att förbättra trafiksäker-
heten/tryggheten kring skolorna i området så långt som möjligt.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-0-130 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Yttrande över samrådshandlingar detaljplan för bostäder vid 
Sturegatan 

Diarienummer SOC0029/14-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falun har remitterat ovan rubricerade ärende till bland andra so-
cialnämnden för synpunkter. 
 
Syftet med detaljplanen är att kunna uppföra radhus med sex lägenheter i två våningar 
inklusive bostaskomplement som carportar, garage och förråd. Gällande användning 
som kontor föreslås finnas kvar. Området ligger i korningen mellan Sturegatan och 
Tiskgränd, mot Kopparvallen. En gång- och cykelväg ligger idag på samma fastighet 
och föreslås bli allmän plats, gång- och cykelväg. 
 
Socialnämnden ser positivt på att det planeras för fler bostäder i Falu kommun. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-31 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Yttrande över samrådshandlingar detaljplan för Lindgården mm 
vid Parkgatan 

Diarienummer SOC0030/14-214 

Beslut 

Socialförvaltnings tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden remitterar ”Detaljplan Lindgården m.m. vid Parkgatan” till bland 
andra socialnämnden för synpunkter. 
 
Syftet med detaljplanen är dels att bredda markanvändningen från att endast ha innefat-
tat bostäder till att även innefatta kontor, och för Kämparvet 4, skola, och dels att ge 
skydd för de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna vid Parkgatan. Nämnden har inget 
att erinra mot detaljplanen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-31 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-02-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Yttrande över Miljöprogram 2020 

Diarienummer SOC0232/13-403 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till miljöförvaltningen som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har remitterat Miljöprogrammet 2020 till bland andra socialnämnden 
för synpunkter. Miljöprogrammet är tänkt att vara Falu kommuns övergripande styrdo-
kument för att närma sig generationsmålet. Tanken är också att miljöprogrammet ska 
lyfta viktiga områden, mål och strategier för en hållbar utveckling. De övergripande 
målen ska ange färdriktningen och delmålen ska skapa en samlad bild om vi rör oss i 
riktning mot generationsmålet. Programmet har föreslagit tre huvudområden: fossilfritt 
och energieffektivt Falun, goda livsmiljöer samt koll på konsumtion och kemiska äm-
nen.  
 
Nämnden är positiv till Miljöprogrammet som rör alla medborgare. Det är ett viktigt 
styrdokument för att förbättra miljön, speciellt för våra barns framtid. Jämställdhetsa-
spekter berörs inte i programmet. Det behandlas i folkhälsoprogrammet, men dessa 
aspekter kan vara viktigt att beakta i genomförande av ett miljöprogram, t.ex. under 
området goda livsmiljöer.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-05 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Miljöförvaltningen 
 
 


