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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Ansökan från Noaks ark Södra Norrland och Dalarna om bidrag till 
lägerverksamhet sommaren 2011................................................................................. 32 
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§ 157 Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen för servering till 
allmänheten på Bjursås pizzeria................................................................................... 34 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 133  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 133 Närvaro av kommunalråd vid socialnämndens sammanträde           
2011-06-22  

Dnr SOC 0153/11-700 

 

Beslut 
 
Kommunalråd Susanne Norberg medges deltagande vid socialnämndens sammanträde 2011-
06-22. 
 
Sammanfattning 
Ordföranden tar upp fråga avseende närvaro av kommunalråd Susanne Norberg vid dagens 
sammanträde.  
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 134  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 134 Ändringar av föredragningslistan  

Dnr SOC 0005/11-700 

 

Beslut 
 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 
• Ärende 11 angående återrapportering av servicebostaden Tegelvägens vidtagna åtgärder 

utifrån kvalitetsuppföljningen som genomfördes våren 2010, utgår. Ärendet behandlas i 
stället den 25 augusti 2011.  

• Nytt ärende om närvaro av kommunalråd vid dagens sammanträde, tas upp som ärende 1 
• Nytt ärende om yttrande till Kammarrätten i enskilt ärende, tas upp som ärende 4 
• Nytt ärende om bidrag till Kvinnojouren i Falun, tas upp som ärende, tas upp som ärende 

11 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 135  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 135 Yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad i ärende gällande Hedemora 
kommuns begäran om överflyttning av ärende, sekretess 

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

Sänds till 
Förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568, 651 12 Karlstad 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 136  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 136 Yttrande till Kammarrätten i Sundsvall i LVU-ärende, sekretess 

 

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

Sänds till 
Kammarrätten i Sundsvall, Box 714, 851 21 Sundsvall 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 137  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 137 Anmälan av Falu tingsrätts beslut i ärende gällande adoption, 
sekretess 

 

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

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 138  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 138 Information om Vuxensektionens familjerådgivning och Kris- och 
våldsmottagning för män 

Dnr SOC 0008/11-700 

 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden får vid sina sammanträden information från förvaltningens olika enheter. 
Vid dagens sammanträde deltar tjänstemän från Vuxensektionens familjerådgivning och 
informerar om sin verksamhet. Nämnden får också information om Kris- och våldsmottagning 
för män som är ett projekt i samarbete med Borlänge kommun. 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 139  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 139 Övrig fråga – avsteg från socialnämndens tidigare beslut gällande 
begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom 
socialförvaltningen 

Dnr SOC 0008/11-700 

 

Beslut 
För nyanställda timvikarier vid socialförvaltningen medges tillfälligt under semesterperioden 
2011 att introduktionen kan påbörjas även om utdrag ur belastningsregistret inte inkommit till 
förvaltningen. Socialnämnden betonar vikten av tydlig skriftlig information till den anställde 
om att fortsatt anställning inte blir aktuell om inte utdrag inkommer.   
 
Sammanfattning 
Socialchef Ingalill Frank informerar socialnämnden om att polismyndighetens långa 
handläggningstid för att lämna utdrag ur belastningsregistret har ställt till problem för 
förvaltningen. Inom LSS-området är det inte lagstadgat att lämna utdraget men 
socialnämnden har tidigare beslutat om att utdrag skall krävas vid alla nyanställningar.     

Sänds till 
Falu kommuns personalkontor, Bemanningscentrum, enhetschef Mikael Andersson 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 140  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 140 Skriftliga delgivningar till socialnämnden 

Dnr SOC0007/11-700 

 

Beslut 
Delgivningarna antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i PM daterad 2011-06-07 med bila-
gor enligt följande: 
 
 Protokoll/utdrag 
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-05-12,  

§ 99, Årsredovisning samt revisionsberättelse för Falu kommun 
Övrig post 2011-05-17 
§ 100, Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 
Övrig post 2011-05-17 
 

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-05-18, § 48; IT-system för 
vård- och omsorgsförvaltningen 
Dnr SOC 0140/11-005 
 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 129; Periodrapport per april 2011. 
Dnr SOC 0003/11-042 
 

4.  Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkansgrupp 2011-04-18 
Dnr SOC 0019/11-021 
 

 
 
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 141  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 141 Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr SOC 0017/11-002 

 

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 386-610   

• Sociala utskottet 
2011-05-11, §§ 114-149 
2011-05-20, § 150 
 

• Tillstånd enligt Alkohollagen 
Tillfälliga tillstånd till allmänheten 2011-01-01—06-30 
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 2011-01-01—06-30 
 
 
 

Sänds till  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 142  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142 Ekonomisk månadsrapport till och med maj 2011 

Dnr SOC 0003/11-042 

 

Beslut 
Den ekonomiska månadsrapporten till och med juni 2011 biläggs protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med juni 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 142 Bilaga 2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
Avskrift 
 

Ekonomisk rapport till och med 2011-05-31 

Sammanfattning helårsprognos socialnämnden  
Socialnämndens sammantagna underskott gentemot budget beräknas bli 5,5 mkr. 
Vuxensektionen bedömer att ekonomiskt bistånd kommer att överskrida budget med 4,8 mkr 
och psykiatrin med 0,7 mkr. Institutionsvården bedöms få ett överskott mot budget med 1,5 
mkr 
Barn- och familjesektionen bedömer att HVB-placeringarna överskrider budget med 1,5 mkr, 
familjehem/jourhem 1,0 mkr och kontaktpersoner/kontaktfamiljer med 1,0 mkr. 
LSS-sektionen bedömer att personlig assistans får ett underskott mot budget på 4,0 mkr, 
externa placeringar får ett överskott på 1,4 mkr och grupp/servicebostad ett överskott på  
4,1 mkr på grund av förseningar avseende start av en ny servicebostad.  

Sammanfattning helårsprognos socialnämnden 

 

Vuxensektionen 

Sammanfattning helårsprognos vuxensektionen 

 
Prognos 
 
Sektionen 
Sektionens utfall för perioden uppgår sammantaget till –1,8 mkr och prognosen beräknas för 
närvarande till –4,0 mkr.   
 
 

Budgetavvikelse mkr feb mars april maj juni-juli aug sept okt nov
SN, förv-ledn, adm 0,0 4,0 4,0 0,0
Vuxensektionen -1,0 -5,5 -5,0 -4,0
Barn- och Familjesektionen -3,0 -3,5 -5,5 -3,5
LSS-sektionen 0,0 0,0 2,0 2,0
Bedömd helårsprognos -4,0 -5,0 -4,5 -5,5 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 -4,8
Institutionsvård 0,0 0,0 1,0 1,5
Kommunala psykiatrin 0,0 0,0 -0,5 -0,7
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedömd helårsprognos -1,0 -5,5 -5,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 
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Ekonomiskt bistånd  
Budgetavvikelsen uppgår till –2,0 mkr för perioden (-0,8 mkr 2010) inklusive en 
budgetomföring från nämnden med 2,0 mkr för 2011. Utfallet uppgår till 33,8 mkr vilket 
innebär 1,9 mkr högre kostnad än motsvarande period 2010. Antal biståndshushåll har ökat 
under aktuell period med 76 hh. Antal hh per månad uppgår till 1002 i genomsnitt (959 hh 
2010). Arbetsmarknadsläget, förändrade regler i de generella ersättningssystemen, 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 
arbetsmarknaden, tillgången till arbetsmarknadsinsatser, utbildning och övriga stödsystem. 
Utifrån nuvarande kända förhållanden och förutsatt att ingen ytterligare volym- eller 
kostnadsförändring sker beräknas utfallet till 81,2 mkr det vill säga en budgetavvikelse med  
-4,8 mkr. 
 
Institutionsvård vuxna 
Utfallet under perioden uppgår till 5,7 mkr vilket är i nivå med motsvarande period 2010. På 
grund av eftersläpande fakturor kan dock inte någon säker slutsats dras. Antal placeringar 
inom missbruks- och beroendeområdet uppgår till 55 under perioden avseende 46 personer 
(61 respektive 46 2010). Kostnaden för placeringar avgörs av de behov som uppstår under 
året varför prognosen endast kan baseras på en sammantagen bedömning utifrån generell 
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 ca 14 mkr och en 
budgetavvikelse på +1,5 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 
fastigheterna) har inte sagts upp då socialförvaltningen utreder om annat användningsområde 
av lägenheterna 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 
beräknas uppgå till -0,7 mkr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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 
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 stödsystemet 
successivt fylls på och blir allt större. Då det är det långvariga biståndet som i stor 
utsträckning påverkar den totala kostnaden för det ekonomiska biståndet kommer kostnaden 
att fortsätta öka så länge möjlighet till arbete eller andra försörjningsalternativ är begränsade. 
Tillgången till arbetsmarknads- och arbetsrehabiliterande åtgärder motsvarar för närvarande 
inte behovet 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 på sikt.    
 
Institutionsplaceringar 
antal enligt respektive 
lagstiftning 

Totalt 
januari-
maj 

feb mars apr maj 18-
24 
år 

25-
49 
år 

50-
64 
år 

65- 
år 

Man/ 
kvinna 
maj 

LVM 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0/0 
LVU (januari) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 
SOL 53 (44pers) 26 25 27 22 11 6 4 1 20/2 
Summa antal pers 55(46pers) 27 26 27 22 11 6 4 1 20/2 
 
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 
rehabiliteringsområdet 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 
655 vårddygn jämfört med 2010. Vårddygnen i jourhem ökar med 1054 fler vårddygn 

Budgetavvikelse mkr feb mars april maj juni-juli aug sept okt nov
HVB-placeringar -2,0 -2,5 -3,0 -1,5
Familjehemsplaceringar 0,0 0,0 -0,5 -0,5
Jourhem 0,0 0,0 -1,0 -0,5
Kontaktpersoner/familjer -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedömd helårsprognos -3,0 -3,5 -5,5 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 142 Bilaga 2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

jämförande med samma period 2010, stadigvarande placeringar har ökat med 13 vårddygn. 
Eftersom jourplaceringarna ökar så snabbt får man räkna med att de stadigvarande 
placeringarna kommer att öka, eftersom de flesta jourplaceringar övergår till stadigvarande 
vård. Verksamheten kontaktpersoner/familjer visar också på ökade behov. 
Antalet anmälningar har minskat med ca 86 stycken under de fyra första månaderna, jämfört 
med 2010. I prognosen har hänsyn tagits till budgetöverföring från nämnden på 1,5 mkr till 
HVB-hem och 0,5 mkr till jourhem/familjehem. 
 

Vårddygn HVBhem
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Analys 
Under 2010 ökade vårddygnen när det gäller externa HVB-placeringar och trenden är 
densamma 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 tillkommit under året har varit barn och tonåringar med omfattande 
vårdbehov. Detta visar sig bland annat i att SiS placeringarna ökar, vilket är mycket 
kostsamma placeringar. 
Akuta placeringar i jourhem har ökat kraftigt under året. Fortsätter den trenden blir 
underskottet högre.  
Under 2010 ökade också behoven av stöd genom kontaktperson/familj och det ligger på en 
fortsatt hög nivå under 2011. 
För första gången på 10 år ökar inte antalet anmälningar. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 142 Bilaga 2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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 såväl intäkter som kostnader som rör personlig assistans är 
omöjliga att beräkna. Gruppbostaden Bjungnäsvägen med 5 platser kom igång i maj och 
gruppbostaden Blystigen kommer att renoveras och planeras 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. 
Kommunens 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 2 ärenden gällande personlig assistans. 
Försäkringskassans mycket långa handläggningstider och osäkra, restriktiva beslut gör att det 
är svårt att beräkna kostnader och intäkter. Det kommer att ske en förstärkning av en personal 
vid en gruppbostad och ett korttidshem beroende på mer krävande brukare. Kommun-
fastigheter och Kopparstaden har stora problem 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. 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 
 

Budgetavvikelse mkr feb mars april maj juni-juli aug sept okt nov
Externa placeringar 1,0 1,0 1,4 1,4
Grupp- och servicebostad 3,0 3,0 4,1 4,1
Daglig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0
Personlig assistans -4,0 -4,0 -4,0 -4,0
Övrigt 0,0 0,0 0,5 0,5
Bedömd helårsprognos 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 142 Bilaga 2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
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 143  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 143 Ekonomiskt bidrag till Kvinnojouren 

Dnr SOC 0151/11-753 

 

Beslut 
Förskott på 1 000 kronor betalas ut till Kvinnojouren i Falun. 
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren i Falun har haft sitt konstituerande årsmöte den 16 juni 2011. Den nybildade 
organisationen har behov av ett förskott på 1 000 kronor för att betala medlemsavgiften till sin 
nya huvudorganisation Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR. Kvinnojouren kommer 
senare under året att inkomma med ansökan om ytterligare medel för att kunna starta verk-
samheten.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-17 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
Kvinnojouren i Falun, XXX 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 144  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 144 Delegationsordning för socialnämnden, ändringar och tillägg 

Dnr SOC 0001/11-001 

 

Beslut 
Föreslagna ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning beslutas att gälla från 
och med 2011-07-01 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse 2011-05-16 förslag till ändringar och nya 
punkter i socialnämndens delegationsordning.  
 
I följande punkter föreslås förändring: 

• 2.4 Serveringstillstånd och automatspel – tillstånd och tillsyn 
• 4.5 Ersättningar och återkrav 
• 5.1 LSS-insatser 
• 9.1 Överflyttning och mottagande av ärenden 

 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-16 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 

Sänds till 
IT-samordnare Torbjörn Carlson för redigering på Insidan 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 145  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 145 Kvalitetsuppföljning 2011 vid gruppbostaden Kivnäbben, LSS 

Dnr SOC 0148/11-788 

 
Beslut 
1. Enhetens förslag till planerade och vidtagna åtgärder godkänns. 
2. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras till socialnämnden senast i december 2011. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under december 2010 genomfört en kvalitetsuppföljning av Kivnäb-
bens gruppbostad. Uppföljningen syftar till att granska hur väl enheten genomför sitt uppdrag 
utifrån lagstiftning och kommunala styrdokument.  
 
Det allmänna intrycket av gruppbostaden är att de boende trivs på Kivnäbben. Dock har det 
under de senaste åren skett en hel del förändringar i verksamheten som påverkat brukarna 
negativt. I uppföljningen har det framkommit vilka styrkor och svagheter som finns i verk-
samheten. Enhetschef och personal har utifrån dessa arbetat fram förslag på lämpliga åtgärder.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-09 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  

Sänds till 
Sektionschef LSS Marie Pettersson 
Enhetschef Pia Larshans-Bodare 
LSS-handläggare 
MAS Ann Eriksson, omvårdnadsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 146  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Regional avsiktsförklaring – Stödstruktur för kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten 

Dnr SOC 0146/11-700 

 

Beslut 
Regional avsiktsförklaring avseende stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 
antas. 
 
Sammanfattning 
I SOU 2008:18 slås fast att statens stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten är kortsik-
tigt och otillräckligt. Utifrån detta konstaterande har Regeringen och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) tillsammans skapat en plattform för att utveckla en evidensbaserad praktik i 
socialtjänsten. Utifrån denna plattform ska en regional stödstruktur för socialtjänstens kun-
skapsutveckling utformas i alla län. 
 
Ett förslag till en definitiv avsiktsförklaring har tagits fram på uppdrag av Region Dalarnas 
direktion och samtliga kommuner och landstinget i Dalarna rekommenderas att anta avsikts-
förklaringen.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-07 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag 
  
 

Sänds till 
Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 51 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 147  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Region Dalarnas ”Rutin för samverkan i samband med egenvård” samt 
”Lokal rutin för Falu kommun och Landstinget Dalarna gällande sam-
verkan och samarbete i samband med egenvård” 

Dnr SOC 0251/10-701 

 

Beslut 
1. Region Dalarnas ”Rutiner för samverkan i samband med egenvård” godkänns för tillämp-

ning. 
2. ”Lokal rutin för Falu kommun och Landstinget Dalarna gällande samverkan och samar-

bete i samband med egenvård” godkänns för tillämpning. 
 
Sammanfattning 
Båda rutinerna om samverkan och samarbete gällande egenvård skall säkerställa att bedöm-
ning, planering, uppföljning och omprövning av egenvård, som utförs av annan än den en-
skilde själv, sker på ett säkert sätt. Målsättningen är att upprätthålla en god och säker vård 
genom hela vårdkedjan.  
 
Region Dalarna har under hösten 2010 rekommenderat kommunernas socialnämn-
der/omsorgsnämnder eller motsvarande att anta och i sin verksamhet tillämpa rutinerna. 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-09 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 

Sänds till 
Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 52 Falun 
MAS Ann Eriksson, omvårdnadsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 148  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Samverkan mellan socialförvaltningen och landstingets mödra- och 
barnhälsovård 

Dnr SOC 0147/11-701 

 

Beslut 
Informationen om samverkansdokumentet noteras till protokollet 
 
Sammanfattning 
Socialtjänsten är skyldig att samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som be-
rörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa (5 kap.1 a § SoL). Landstingets 
mödra- och barnhälsovård är i högsta grad involverad i barns utveckling och är därför en vik-
tig samverkanspartner för socialförvaltningen.  
 
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från socialförvaltningen och landstinget har arbetat 
fram ett dokument om samverkan. Dokumentet är tänkt att vara ett kunskapsstöd för personal 
i samverkansfrågor och för att förstå de olika verksamheternas olika uppdrag och uppgifter.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-07 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 149  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Rapport avseende projekt ”Tidiga insatser för barn till missbrukare” 

Dnr SOC 0138/09-047 

 

Beslut 
1. Rapporten, Modeller för utveckling av gruppverksamheter för barn och ungdom, tas till 

protokollet. 
2. Barn- och familjesektionens uppföljning av barnverksamheten enligt alternativ ett, en 

kombination av Livsstegen, SDQ och egna utvärderingsfrågor om innehållet i verksam-
heten, godkänns. 

3. Protokollsutdrag sänds till Länsstyrelsen Dalarna 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens barn- och familjesektion har medverkat i ett projekt tillsammans med 
fem andra kommuner i Dalarna och med stöd av forskare från Dalarnas Forskningsråd avse-
ende ”Tidiga insatser för barn till missbrukare”. Syftet har varit att pröva den modell som 
tagits fram av regionförbundet i Uppsala gällande uppföljning och utvärdering av barnverk-
samheten för barn från 10 år.  
 
Socialförvaltningen kommer att pröva att använda sig av alternativ ett, vilket innebär en kom-
bination av Livsstegen, SDQ och egna utvärderingsfrågor om innehållet i verksamheten. Av 
projektet framgår att arbetet med uppföljningsmetoder behöver fortsätta utvecklas och då 
framför allt hur bearbetning och tolkning av formulären skall ske på länsnivå.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-18 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 150  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 150 Uppdrag till ordföranden att svara på remissen ”Falu kommuns hand-
lingsprogram för det olycksförebyggande arbetet” 

Dnr SOC 0150/11-167 

 

Beslut 
Socialnämndens ordförande får i uppdrag att för socialnämndens räkning inlämna yttrande till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har till nämnder och styrelser i Falu kommun skickat ”Hand-
lingsprogram för Falu kommuns olycksförebyggande arbete 2011” för yttrande med svarsda-
tum den 15 augusti 2011. Handlingsprogrammet kommer att fastställas av kommunfullmäk-
tige under hösten 2011.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens remiss 2011-06-08 
 
 
 

Sänds till 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  151  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om donationsmedel för 2011 
(återremitterat ärende) 

Dnr SOC 0098/11-753 

 

Beslut 
Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 2011 
beviljas med 5 325 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets fond.  
 
Sammanfattning 
Adoptionscentrum Dalarna har ansökt om 5 325 kronor som bidrag till sin verksamhet för 
2011. Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 25 maj 2011 då nämnden 
beslutade att återremittera ärendet för närmare utredning av antalet medlemmar från Falu 
kommun samt grundbidragets utformning.  
  
Beloppet består av ett grundbidrag 1 500 kronor och en del baserad på antalet medlemmar 
motsvarande 75 kronor per medlem. I Falu kommun finns 51 medlemmar. Grundbidraget är 
en schablon som söks från varje kommun för att täcka föreningens administration m.m.   
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-06-13 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 

Sänds till 
Adoptionscentrum Dalarna, c/o Maj Hermansson, Örängarna 102, 776 00 Hedemora 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  152  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Ansökan från BRIS Falun om bidrag till verksamhetsåret 2011 

Dnr SOC 0141/11-753 

 

Beslut 
Ansökan från BRIS Region Mitt om bidrag till verksamhetsåret 2011 beviljas med 30 675 
kronor, motsvarande 2:50 kronor/barn i Falun, ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets donations-
fond.  
 
Sammanfattning 
BRIS Region Mitt har ansökt om bidrag med 61 345 kronor, för 12 269 barn i Falun vilket 
motsvarar 5 kronor/barn i kommunen till sin verksamhet 2011. Socialnämnden har under 
många år lämnat bidrag till BRIS hjälptelefon. Föregående år lämnades bidrag motsvarande 2 
kronor/barn.   
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-25 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
BRIS Region Mitt, Box 3415, 103 68 Stockholm 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  153  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 153 Ansökan från Gruvrisets särskilda boende för personer med psykisk 
funktionsnedsättning om bidrag till fritidsaktiviteter och trädgårds-
möbler 

Dnr SOC 0120/11 och 0121/11-753 

 

Beslut 
Ansökan från Gruvrisets särskilda boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, om 
ekonomiskt bidrag till fritidsaktiviteter och trädgårdsmöbler beviljas med 14 000 kronor ur 
Stiftelsen Kurt Arne Fritz fond. 
 
Sammanfattning 
Gruvrisets särskilda boende för psykiskt funktionshindrade i Falun har ansökt om ekonomiskt 
bidrag till fritidsaktiviteter med 8 000 kronor och inköp av trädgårdsmöbler med 6 000 kro-
nor. På boendet finns idag åtta hyresgäster. Medel till de boendes fritidsaktiviteter finns ej i 
driftsbudget och de boende själva har små ekonomiska möjligheter.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-16 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
Enhetschef Anette Engström 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  154  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 154 Ansökan från Nejlikan, särskilt boende för personer med psykisk funk-
tionsnedsättning om bidrag till fritidsaktiviteter 

Dnr SOC 0122/11-753 

 

Beslut 
Ansökan från Nejlikan, särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, om 
ekonomiskt bidrag till fritidsaktiviteter beviljas med 8 000 kronor ur Stiftelsen Kurt Arne 
Fritz fond. 
 
Sammanfattning 
Nejlikan som är ett boende för psykiskt funktionshindrade i Falun har ansökt om ekonomiskt 
bidrag till fritidsaktiviteter. På Nejlikan finns i dag elva boenden och för att ge dem möjlighet 
till aktiviteter utanför bostaden söks bidrag med 8 000 kronor. Medel till boendes fritidsakti-
viteter finns ej i driftsbudget och de boende själva har små ekonomiska möjligheter.   
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-16 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 

Sänds till 
Enhetschef Anette Engström 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  155  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Ansökan från Noaks ark Södra Norrland och Dalarna om bidrag till 
lägerverksamhet sommaren 2011 

Dnr SOC 0130/11-753 

 

Beslut 
Ansökan från Noaks ark, Södra Norrland och Dalarna, om ekonomiskt bidrag till lägerverk-
samhet beviljas med 8 330 kronor ur Stiftelsen August och Maria Englunds donation.  
 
Sammanfattning 
HIV-organisationen Noaks ark, Södra Norrland och Dalarna har ansökt om ekonomiskt bidrag 
med 24 900 kronor för att sex medlemmar från Dalarna ska kunna delta i en lägerverksamhet 
på Stiftsgården Undersvik. Vid kontakt med organisationen uppges att fyra av deltagarna 
kommer från Falu kommun. Kostnaden är beräknad till 4 165 kronor per deltagare och i kost-
naden ingår resa, helpension och utflykter.  
 
Vid socialnämndens beredning den 21 juni 2011 meddelade vice ordförande Christina Knuts-
son att hon fått vetskap om att föreningen endast har två medlemmar från Falu kommun.  
 
Förvaltningens förslag  
Ansökan från Noaks ark, Södra Norrland och Dalarna, om ekonomiskt bidrag till lägerverk-
samhet beviljas med 16 600 kronor ur Stiftelsen August och Maria Englunds donation. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-13 
 
Yrkanden 
Christina Knutsson (S): Ansökan från Noaks ark, Södra Norrland och Dalarna, om ekono-
miskt bidrag till lägerverksamhet beviljas med 8 330 kronor ur Stiftelsen August och Maria 
Englunds donation.  
 
 
 
 

Sänds till 
Noaks ark, Södra Norrland och Dalarna, Norra Köpmangatan 24 a, 803 21 Gävle 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  156  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Plan för tillsyn enligt Alkohollagen 

Dnr SOC 0135/11-702 

 

Beslut 
1. Tillsyn av serveringsställen med alkoholtillstånd beslutas enligt upprättad tillsynsplan. 
2. Planen överlämnas till Länsstyrelsen Dalarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt bestämmelser i Alkohollagen kap. 9 § 2 stycke 3 skall kommunen upprätta en tillsyns-
plan som ska lämnas in till länsstyrelsen. En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen för 
en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-16 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun 
 



 34 (35) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  157  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 157 Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen för servering till 
allmänheten på Bjursås pizzeria 

Dnr SOC 0107/11-702 

 

Beslut 
Enskilda firman Omars Taxi beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alko-
holdryck och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler och på uteservering enligt rit-
ningar på Bjursås pizzeria, Skolvägen 1 E, Bjursås. Serveringstider 11.00—02.00. 
 
Sammanfattning 
Enskilda firman Omars Taxi i Falun har ansökt om tillstånd för servering av starköl, vin, an-
nan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på Bjursås pizzeria. Tillstånd söks för 
servering till allmänheten i serveringslokaler 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 2011-05-23 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
  
 
 
 
 

Sänds till 
Omars Taxi, Box 1150, 791 11 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  158  2011-06-22 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 158 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering till 
allmänheten på Restaurang Rådhuskällaren/Rådhusgården i Falun 

Dnr SOC 0138/11-702 

 

Beslut 
Ressult AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och sprit-
drycker till allmänheten i serveringslokaler och på uteservering enligt bifogade ritningar på 
restaurang rådhuskällaren och Rådhusgården, Slaggatan 2, Falun. Serveringstid kl. 11.00—
02.00. Musiken skall vara avslutad senast kl. 24.00.  
 
Sammanfattning 
Ressult AB i Falun har ansökt om tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alkohol-
dryck och spritdrycker till allmänheten på restaurang rådhuskällaren och Rådhusgården,  
Slaggatan 2 i Falun. Tillstånd söks för servering till allmänhet i serveringslokalerna samt på 
uteservering. Sökta serveringstider är kl. 11.00-02.00. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt 
ansökan med vissa reservationer och påpekanden vad gäller antal ordningsvakter samt när 
eventuell musik på Rådhusgården skall vara avslutad.  
  
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-13 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 

Sänds till 
Ressult AB, Britsarvsvägen 9 A, 791 35 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
 

 

 


