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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden   2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
, 

Utses att justera Christina Knutsson 
Justeringens plats och dag Socialförvaltningen 2011-02-03 
Justerade paragrafer 16-23 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

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

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-01-26 
Datum när anslaget sätts upp 2011-02-07   
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 13:15–14:30                                                       

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

S 
S 
S 
S 
S 
V 
MP 
 
S 
S 
S 
S 
V 
MP 

Renée Andersson, ordf. 
Christina Knutsson 
Mustafa Güclü 
Claes Mankler, § 15-16, 18-23  
Siv Eriksson, § 17 
Stefan Nyrén 
Sara Ritäkt 
 
Ingvar Sahlander, § 15-16, 18-23 
Siv Eriksson, § 15-16, 18-23 
Kent Blomqvist 
Sonja Skansgård 
Zoreh Anhari 
 
 

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

Personalorganisation   

Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef 
Bror Johansson, bitr socialchef 
Britta Isberg, adm chef 
Ylva Renström, sekt chef 
 

Åsa Johansson, sekt chef, § 15-18,20-23 
Marie Pettersson, sekt chef 
Ann Ayoub, sekreterare 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden   2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
 
Innehållsförteckning: 
 
§ 15 Yttrande till Socialstyrelsen gällande klagomål på handläggning av 

familjerättsärende, sekretess........................................................................................... 3 

§ 16 Attesträtter 2011............................................................................................................. 4 

§ 17 Bordlagt ärende avseende samarbetsavtal med Verdandi .............................................. 5 

§ 18 Återremitterat ärende avseende norm för försörjningsstöd i Falu kommun .................. 6 

§ 19 Anställning med tidsbegränsat befattningskontrakt för sektionschef vid 
Vuxensektionen.............................................................................................................. 7 

§ 20 Ansökan om serveringstillstånd för servering till allmänheten och slutna 
sällskap på Club Etage i Falun ....................................................................................... 8 

§ 21 Delgivningar till socialnämnden .................................................................................... 9 

§ 22  Anmälan av delegationsbeslut...................................................................................... 11 

§ 23 Muntlig information till socialnämnden....................................................................... 12 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 15  2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 15 Yttrande till Socialstyrelsen gällande klagomål på handläggning av 
familjerättsärende  

Dnr SOC 0269/10-785 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 16  2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Attesträtter 2011 

Dnr SOC 0004/11-002 

 

Ärendet 
Socialförvaltningen har upprättat förslag till attesträtter inom socialnämndens verksamhets-
område i enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, befogenheter och kontroll vid betal-
ningar m.m. i Falu kommun”. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2011-01-14 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till attesträtter 2011 enligt bilagor 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 17  2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 17 Bordlagt ärende avseende samarbetsavtal med Verdandi 

Dnr SOC 0258/10-701 

 

Tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade den 15 december 2010, § 192, att bordlägga ärendet på grund av att 
avtalet ännu inte undertecknats av Verdandi. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte ledamoten Claes Mankler och ersättaren Ingvar Sahlander i hand-
läggningen i detta ärende. Claes Mankler ersätts av Siv Eriksson. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen har utarbetat förslag till samarbetsavtal med Verdandi i Falun. Syftet med 
avtalet är att stödja Verdandis verksamhet i Falun. Enligt förslaget till avtal skall Verdandi 
erhålla ett bidrag om 50 000 kronor per kalenderår från 2011 för verksamhet i Falu kommun. 
Liknande avtal har skrivits med andra organisationer i Falun.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-03 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna samarbetsavtal med Verdandi enligt tjänsteutlåtande 2010-12-03. 
______ 
 
 
Vid dagens sammanträde redogör ordföranden muntligt för den ändring i texten som Verdandi 
lämnat in. Förändringen gäller stycket som beskriver Verdandis verksamhet. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna Verdandis förslag till förändring i avtalstexten samt 

att ge socialnämndens ordförande Renée Andersson i uppdrag att underteckna avtalet med 
Verdandi.   

Expeditioner 
Verdandi Falun, Klöverstigen 10 C, 784 51 Borlänge 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 18  2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 18 Återremitterat ärende avseende norm för försörjningsstöd i Falu kom-
mun 

Dnr SOC 0180/10-754 

 

Ärendet/tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade den 26 maj 2010, § 89, att ge socialförvaltningen i uppdrag att an-
passa riktlinjerna för försörjningsstöd till riksnormen. Förvaltningen redogjorde för sitt upp-
drag i tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2010. Renée Andersson (dåvarande 2:e vice 
ordförande) yrkade återremiss av ärendet till dagens sammanträde vilket socialnämnden också 
beslutade.    
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson föreslår socialnämnden besluta 
 
att Falu kommuns socialbidragsnorm skall i nuläget vara enligt det beslut socialnämnden fat-
tade 2009-03-18. Det vill säga Faluns tidigare bruttonorm minus budgetposten 326 kro-
nor/månad för ensamstående och 498 kronor/månad för sammanboende. Några ytterligare 
förändringar är i dagsläget ej aktuella samt 
 
att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för översyn av Falu kommuns socialbidragsnorm 
och riktlinjer. Den parlamentariska gruppen skall bestå av fem politiker från socialnämnden 
varav tre från majoriteten och två från oppositionen samt tre tjänstemän som socialförvalt-
ningen utser. Maximalt åtta deltagare i gruppen.  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförande Renée Anderssons yrkande. 

 
2:e vice ordförande Lilian Eriksson m.fl reserverar sig mot 1:a att-satsen.  

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 19  2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Anställning med tidsbegränsat befattningskontrakt för sektionschef vid 
Vuxensektionen 

Dnr SOC 0023/11-023 

 

Ärendet 
För högre befattningar inom socialförvaltningen tillämpas tidsbegränsade kontrakt.  Kontrak-
ten följer en standardmall som upprättats och beslutats av kommunstyrelsen. 
 
Sektionschefen för Vuxensektionen Åsa Johanssons förordnande löpte ut den 31 december 
2010, men förs först nu upp till socialnämnden för beslut då beredningen av ärendet dragit ut 
på tiden. Nytt kontrakt föreslås löpa på fyra år.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-12 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att förlänga Åsa Johanssons förordnande som sektionschef för Vuxensektionen till och med 
den 31 december 2014. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Sektionschef Åsa Johansson 



 8 (12) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 20  2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Ansökan om serveringstillstånd för servering till allmänheten och 
slutna sällskap på Club Etage i Falun 

Dnr SCO 0270/10-702 

 

Ärendet 
Settum AB, c/o Tummings, Eric Dahlbergsgatan 16, Stockholm, har ansökt om tillstånd för 
servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten och till slutna sällskap på Club 
Etage, Åsgatan 25, Falun. Sökta serveringstider är från kl. 11.00 till 02.00. Restaurangen får 
som mest ta in 450 gäster samtidigt.  
 
Polismyndigheten, miljökontoret och räddningstjänsten har beretts tillfälle att yttra sig i ären-
det. Samtliga tillstyrker ansökan dock med vissa förbehåll från polismyndigheten.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-11 
Ansökan om serveringstillstånd tillsvidare 2010-12-13 
Polismyndighetens remissvar 2011-01-05 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att bifalla ansökan från Settum AB, Stockholm, om tillstånd för servering av starköl, vin och 
spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler med tillhörande uteservering enligt bifogade 
ritningar på Club Etage, Åsgatan 25, Falun. Serveringstider 11.00—02.00. Under fredag och 
lördag ska minst fem av polis förordnade vakter tjänstgöra mellan kl 20.00 och 02.30, öriga 
dagar skal minst tre av polismyndigheten förordnade vakter tjänstgöra.   
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Settum AB, c/o Tummings, Eric Dahlbergsgatan 16, 115 32 Stockholm 
Enligt fastställda rutiner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 21  2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Delgivningar till socialnämnden 

Dnr SOC000 

 

Ärendet 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i skrivelse daterad 2007-03-23 med 
bilagor enligt följande: 
 
 Information 

1. Miljöförvaltningens Naturvårdsprogram för Falu kommun  
Övrig post 2010-12-07 
 

2. Socialstyrelsens beslut 2010-12-17 till Carema om förändrad bemanning från jour nattetid till be-
redskap i hemmet vid servicebostaden Ramvägen. 
Dnr SOC 0268/10-740 
 

3. Socialstyrelsens beslut 2010-12-17 till Carema om förändrad bemanning från jour nattetid till be-
redskap i hemmet vid servicebostaden Kvarnberget. 
Dnr SOC 0268/10-740 

4. Socialstyrelsens beslut 2010-12-17 till Carema om förändrad bemanning från jour nattetid till be-
redskap i hemmet vid Björkens servicebostad. 
Dnr SOC 0268/10-740 
 

5. Socialstyrelsens beslut 2010-12-29 efter redovisning av socialnämndens kvalitetsuppföljning av 
servicebostaden Jungfruvägen 139 B 
Dnr SOC 0164/10-788 
 

6. Socialstyrelsens beslut 2010-12-30 till Carema om nytt tillstånd med anledning av förändring i 
verksamheten avseende tjänstgöringsgrad för föreståndare vid Björkens servicebostad. 
Dnr SOC 0268/10-740 
 

7. Socialstyrelsens beslut 2010-12-30 till Carema om nytt tillstånd med anledning av förändring i 
verksamheten avseende föreståndare vid Björkens servicebostad. 
Dnr SOC 0268/10-740 
 

8. Socialstyrelsens beslut 2010-12-30 till Carema om nytt tillstånd med anledning av förändring i 
verksamheten avseende föreståndare vid Slussens dagliga verksamhet. 
Dnr SOC 0268/10-740 

9. Socialstyrelsens beslut 2010-12-30 till Carema om nytt tillstånd med anledning av förändring i 
verksamheten avseende föreståndare vid Ramvägens servicebostad. 
Dnr SOC 0268/10-740 
 

10. Socialstyrelsens beslut 2010-12-30 till Carema om nytt tillstånd med anledning av förändring i 
verksamheten avseende byte av föreståndare vid Bäckvägens gruppbostad. 
Dnr SOC 0268/10-740 
 

11. Socialstyrelsens beslut 2010-12-30 till Carema om nytt tillstånd med anledning av förändring i 
verksamheten avseende ändrad tjänstgöringsgrad hos föreståndare vid Kvarnbergets servicebostad. 
Dnr SOC 0268/10-740 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden   2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 Protokoll/utdrag 
12. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-11-25, § 27; Beslut om budget 2011 samt ekono-

misk flerårsplan 2012-2013 
Dnr SOC 0002/10-041 
 

13. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-11-25, § 30; Förslag om vissa justeringar avseende 
arvodesnivåer under mandatperioden 2011-2014 
Övrig post 2010-12-09 
 

14. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 54; Val av ledamöter, ersättare och presi-
dium i kommunens nämnder för mandatperioden 2011-2014  
Övrig post 2010-12-22 
 

15. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 60; Beslut om dels yttranderätt för ej 
tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna dels ej tjänstgörande ersättares rätt till 
protokollsanteckning. 
Övrig post 2010-12-22 
 

16. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 61; Beslut om turordning för ersättares 
inträde. 
Övrig post 2010-12-22 
 

17. Protokoll från socialförvaltningens Förvaltningssamverkansgrupp 2010-12-13 
Dnr SOC 0019/10-021 
 

 Övrigt 
18. Skrivelse i enskilt ärende gällande synpunkter på socialnämndens verksamheter daterat 2010-10-19 

Dnr SOC0280/10-759 
 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 22  2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 22  Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr SOC 0017/11-002 

 

Ärendet 
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 1-104  

   

• Sociala utskottet 
2010-12-08, § 348-382 

  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anteckna anmälningarna till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  23  2011-01-26 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Muntlig information till socialnämnden 

Dnr SOC 0008/11-700 

 

Följande information delges socialnämnden muntligt vid dagens sammanträde. 
 

• Socialchef Ingalill Frank ger en lägesbeskrivning från Kris- och våldsmottagningen 
för män som är en projektverksamhet i samarbete med Borlänge kommun och som 
drivs med medel beviljade av länsstyrelsen.  

 
• Ordförande Renée Andersson informerar om att Caremas ledning erbjudits ett möte 

med socialnämndens presidium. Mötet kommer att äga rum den 23 mars 2011. 
 

• Administrativ chef Britta Isberg informerar nämnden om att det ekonomiska utfallet 
för 2010 ännu inte är klart. Den slutliga verksamhetsberättelsen kommer att delges so-
cialnämnden vid nästa sammanträde. Preliminärt utfall ser positivt ut.   

 
• Bitr. socialchef Bror Johansson informerar om att utbildning i den nya Alkohollagen 

kommer att ske den 31 mars på eftermiddagen. Utbildningen riktar sig till hela social-
nämnden.  

 
• Socialchef Ingalill Frank informerar om en kommande konferens med nationalekono-

men Ingvar Nilsson under våren anordnad av Companion tillsammans med Kulturar-
vet. Inbjudan och ytterligare information kommer att presenteras nämnden vid ett se-
nare tillfälle.  

 
• Socialnämndens ordförande Renée Andersson informerar om inbjudan till förtroende-

mannautbildningen den 8-9 mars 2011 på Näringslivets Hus i Falun. Anmälan om 
deltagande lämnas till nämndsekreterare Ann Ayoub för vidare befordran till perso-
nalkontoret. Utbildningen vänder sig till samtliga politiker i kommunen.  

 
 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anteckna informationen till protokollet. 

Expeditioner 
 
 


