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§ 82 Särskilt förordnad vårdnadshavare för pojke f 1998 

     
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.  
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§ 83 Särskilt förordnad vårdnadshavare för pojke f 2002 

     
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.  
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§ 84 Yttrande över ansökan om adoption, flicka f 2004 

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



 Sammanträdesprotokoll 8 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 85 Rapportering av ej verkställda beslut LSS första 
kvartalet 2015 

 Dnr SOC0014/15-787  
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäls att totalt 27 ej verkställda beslut enligt § 9 Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade har inrapporterats till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO).  
 

Sammanfattning 
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS, gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer.  
 
För första kvartalet 2015 har 27 ärenden rapporterats som ej verkställda. Ett beslut avser 
insats om ledsagarservice, fem beslut om kontaktperson, ett beslut om avlösarservice i 
hemmet, två beslut om korttidsvistelse, tio beslut om bostad för vuxna samt åtta beslut om 
daglig verksamhet. Ett ärende som tidigare inrapporterats har verkställts under tiden. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-04. 
 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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§ 86 Rapportering av ej verkställda beslut SoL första kvarta-
let 2015 

 Dnr SOC0015/15-787  
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäla att ett ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § Social-
tjänstlagen (SoL) har inrapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Sammanfattning 
Varje kvartal ska, enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som 
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfull-
mäktige och kommunens revisorer. 
 
För första kvartalet 2015 har ett ärende rapporterats som ej verkställt. Det avser ett avbrott 
i verkställighet och där biståndet inte verkställts inom tre månader avseende kontaktfamilj. 
Beslutet verkställdes den 5 mars 2015.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-21 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 87 Anmälan av ordförandebeslut 

 Dnr SOC0016/15-002  
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.  
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§ 88 Anmälan av delegationsbeslut 2015 

 Dnr SOC0016/15-002  
 
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 20 maj 2015, § 88 
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 mars 2015. Förteckning 2015-05-11, beslut 11-19. Dnr 
SOC0018/15 

2. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkansgrupp 2015-03-23. Dnr 
SOC0013/15 

3. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 147-178 Pärmförvaring 

4. Enskilda ärenden vid LSS-, Vuxen- samt Barn- och familjesektionerna april 2015.  
SOC0021/15 

5. Sociala utskottets protokoll 2015-03-25 § 132-149, 2015-04-08 § 151-174 och 
2015-04-17 § 175-193. Pärmförvaring 

6. Lex Sarah-ärenden vid Barn och familjesektionen; Utredning och åtgärder med 
anledning av rapport om missförhållanden/risk för missförhållanden. Dnr 
SOC077/15 och SOC0078/15  

7. Enskilt ärende vid Vuxensektionen, Begäran om överflytt av ärende till Göteborgs 
kommun. Dnr SOC0122/15 

8. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, Begäran om överflytt av ärende till 
Hässleholms kommun. Dnr SOC0092/15 

9. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, Begäran om överflytt av ärende till 
Vimmerby kommun. Dnr SOC0093/15 
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§ 89 Skriftliga delgivningar 

 Dnr SOC0006/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
20 maj 2015, § 89. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 7 
maj 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-19 § 36 
Kompetensförsörjning kartläggning och plan. Övrig post 2015-04-29 

2. Protokoll från kommunala handikapprådets au 2015-04-22. Övrig post 2015-
04-29. 

3. Verksamhetsberättelse 2014 och protokoll från årsmöte för Brottsofferjouren i 
mellersta Dalarna. Dnr SOC0086/15-753 

4. Beslut IVO 2015-04-28 till omvårdnadsnämnden, tillsyn av sjukvården vid 
kommunal verksamhet i Falun. Dnr SOC0145/14 

5. Beslut IVO 2015-04-27, Lex Sarah-ärende LSS-sektionen, gruppbostad. Dnr 
SOC0171/14 och SOC0172/14 

6. Beslut Kammarrätten i Göteborg 2015-04-07, Överflyttningsärende vid Vuxen-
sektionen. Dnr SOC0027/14 

7. Beslut Socialstyrelsen, utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relation. 
Dnr SOC0034/15 
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§ 90 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr SOC0007/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
20 maj 2015, § 90. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Utbildningsdag – Våld i nära relationer, heldag den 4 september. Utbildningen rik-
tar sig till chefer och politiker.   
 

 Nämnden vill ha mer information om arbetet kring ensamkommande barn. Till 
sammanträdet i juni bjuds representant från AIK samt enhetschefen vid socialför-
valtningens nya enhet Ensamkommande barn in för information om deras arbete.  

 
 Sociala utskottet kallas in till extra sammanträde den 26 maj klockan 13:00. 
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§ 91 Ekonomisk rapport till och med april 2015 

 Dnr SOC0003/15-042  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 30 april 2015. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 30 april 2015 
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
Sammanfattning helårsprognos socialnämnden: 
 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på -
14,5 mkr till årets slut. 

 Socialnämnden, förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje med 
budget. 

 Vuxensektionens prognos beräknas till -5,0 mkr varav -3,0 mkr avser HVB/SIS 
kostnader och -2,0 mkr köpta tjänster inom missbruk. 

 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på 8,0 mkr främst på grund 
av att antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att överstiga budgete-
rad nivå med 6,0 mkr och familjehem med 2,0 mkr. Antal anmälningar uppgår i 
snitt till 162 stycken de tre första månaderna mot 147 samma period föregående år. 
Vakanserna inom myndighetsgrupperna prognostiseras till ett resultat i linje med 
budget. 

 LSS-sektionens prognos uppgår till ett underskott på 1,5 mkr. Nya assistansärenden 
beräknas överskrida budget med 1,5 mkr. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 6,2 % i april. Målet enligt förvaltning-
ens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5.0 % år 2018. På grund av 
efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad jämfört med 
föregående månadsrapport. 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 15 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 92 Svar till Kultur- och fritidsnämnden angående uppsäg-
ning av fritidsgårdar 

 Dnr SOC0199/14-741  
 
Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens frågor anses besvarade med socialförvaltningens tjänste-
skrivelse daterad 2015-04-27. 
 

Reservation 
Svante Olsson (V) reserverar sig mot beslutet.   
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har ställt frågor till socialnämnden avseende uppsägning av 
omsorgsverksamheten på fritidsgårdar. Socialförvaltningen har ett tydligt politiskt krav att 
se över alla kostnader för att få en budget i balans. Mot bakgrund av en hög kostnadsut-
veckling hos kultur- och fritidsnämnden fattades beslut om att återta fritidsverksamheten 
eftersom socialförvaltningen kan utföra verksamheten till en lägre kostnad.  
 
Förvaltningen har träffat föräldragrupper efter övertagandet och de har uttryckt att det fun-
gerar bra sedan övertagandet. Förhandlingar har genomförts med berörda fackliga företrä-
dare och personal. Berörd personal har numer anställning på socialförvaltningen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S) och Göran Forsén (M): Enligt förvaltningens förslag. 
 
Svante Olsson (V): Socialförvaltningen får i uppdrag att ge ett tydligare svar till kultur- 
och fritidsnämnden på de frågor som kultur- och fritidsnämnden framfört i skrivelse till 
socialnämnden.  
 
Beslutsgång  
Ordförande Christina Knutsson (S) ställer förslagen mot varandra och finner att social-
nämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag.  
 
_________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kultur- och fritidsnämnden i Falu kommun 
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§ 93 Begäran om ekonomisk ramförstärkning gällande 
enheterna Barn- och unga 1, 2 & 3 vid Barn och familje-
sektionen 

 Dnr SOC0091/15-041  
 
Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
 
Socialnämnden äskar ramförstärkning av kommunfullmäktige som permanent tillskott 
om 1 200 tkr gällande Barn- och familjesektionens enheter Barn och Unga 1, 2 och 3. 
Pengarna ska användas till att införa en kompetenstrappa i syfte att klara kompetens-
försörjningen. 
 
Nämnden beslutar för egen del att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Sammanfattning 
I Falu kommun har socialförvaltningens Barn- och familjesektionen idag tre enheter som 
hanterar stora flödena av utredningar, insatser och placeringar gällande socialt utsatta barn 
med deras familjer. Arbetet ställer höga krav på varje enskild socialsekreterare där en rele-
vant teoretisk grundutbildning (socionomexamen), vidareutbildning och praktisk erfarenhet 
av myndighetsutövande barnavårdsarbete ses som en förutsättning. Falu kommun liksom 
andra kommuner i landet har svårt att rekrytera socialarbetare och de erfarna söker sig till 
andra arbeten.  
 
Det aktuella läget i Falun är mycket allvarligt och åtgärder på såväl kort som lång sikt be-
höver vidtas. I dagsläget är konsekvenserna underbemanning, överbelastning, kontinuitets-
brister och brist på rättssäkerhet. En, av flera, delar som behöver utvecklas är en högre och 
mer differentierad lönenivå kopplat till just dessa enheter som svarar för detta komplexa 
arbetsområde för att dels kunna rekrytera in personal med erfarenhet och kompetens och 
dels för att kunna behålla befintlig personal.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-06 
Skrivelse från personal ”Nuläget för oss socialsekreterare i grupperna Barn och unga 1 och 
2 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 94 Förändrad inriktning inom enheten Dialogen 

 Dnr SOC0065/15-751  
 
Beslut 

1. Dialogens individuella serviceintag begränsas och resurserna fokuseras i större om-
fattning till att förhindra eller begränsa placering utanför det egna hemmet när det 
gäller barn och ungdomar. 

2. Socialnämnden uppdrar till sektionschef för Barn- och familjesektionen och enhets-
chef på Dialogen att omedelbart påbörja omställningsarbete för att verkställa den 
nya inriktningen. 

3. Uppföljning och utvärdering av förändringen ska genomföras och rapporteras till 
socialnämnden. 

 
Sammanfattning 
Med 2014 års ekonomiska utfall i bakgrunden och 2015 års prognostiserade utfall i beak-
tande behöver åtgärder ske för att balansera det potentiella budgetunderskottet med syfte 
att budgeterade medel leder till att lagstiftningskrav följs och ger maximal nytta för mål-
gruppen. Den post som enskilt genererar det största underskottet 2014 liksom prognostise-
ras generera störst underskott 2015 är placering på institution.  
 
Genom förändringen vid enheten Dialogen bedöms kapaciteten för att arbeta med bistånd-
särenden bli fördubblad. Resursförskjutningen skapar förutsättningar för att i vissa familjer 
undvika eller förkorta placering av barn och ungdom på institution. Förändringen bedöms 
inte inskränka på service och förebyggande satsningar. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-18 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialchef 
Sektionschef Barn- och familjesektionen 
Enhetschef Dialogen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 95 Redovisning av Kvinnojouren Faluns 
verksamhetsberättelse 2014 

 Dnr SOC0088/15-753 
 
Beslut 

Nämnden har tagit del av Kvinnojouren Faluns verksamhetsberättelse för 2014.  
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren i Falun har lämnat in sin verksamhetsberättelse med årsbokslut för verksam-
hetsåret 2014.  
 
Beslutsunderlag 
Kvinnojourens verksamhetsberättelse 2014 
Skrivelse från styrelseordföranden om verksamhetsorganisation 2015-04-24 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 96 Förändring i delegationsordning 

 Dnr SOC0001/15-002  
 
Beslut 

Föreslagen ändring och tillägg i socialnämndens delegationsordning redovisad i 
tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2015 beslutas gälla från och med 20 maj 2015. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar förslag till ändringar i befintlig delegationsordning i form av 
överstrykning av de delar som föreslås tas bort. Nytt förslag markerat med röd text.  
 
Grunden till förändringsförslaget är framför allt att ändra delegat från sektionschef till en-
hetschef inom LSS-området.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-07 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 97 Remissvar länsstrategi 2015-2016 mot våld i nära rela-
tioner 

 Dnr SOC0075/15-759  
 
Beslut 

Nämnden godkänner den från Länsstyrelsen inkomna strategin för arbetet mot våld i 
nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län. 

 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har vänt sig till socialnämnden för remissvar och beslut om 
godkännande av strategidokumentet ”Mot våld i nära relationer, människohandel för sexu-
ella ändamål och prostitution i Dalarnas län – strat egi 2015-16”. Dokumentet är en revide-
rad version av ett tidigare strategidokument som gällde perioden 2011-2014, antaget av 
socialnämnden 2011.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-24 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarnas län, Beredskapsfunktionen mänskliga rättigheter, 791 84 Falun 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 98 Samråd detaljplan för Linghedsskolan mm 

 Dnr SOC0074/15-214  
 
Beslut 

Socialnämnden har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen och lämnar 
därmed inget yttrande. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen getts tillfälle att lämna 
synpunkter på detaljplan Linghedsskolan m.m. i Linghed. En ny detaljplan behöver upp-
rättas för Linghedsskolan med flera fastigheter i centrala Linghed. Syftet är att fastig-
heterna planläggs för bostadsändamål.  
 
Falu kommun behöver fler bostäder och socialnämnden ser positivt på om det sker en sam-
hällsutveckling och att fler bostäder kan skapas i Linghed.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2015-04-17 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 99 Bidrag ur stiftelse, Falu Makalösa Föräldrar 

 Dnr SOC0064/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från Falu Makalösa Föräldrar om ekonomiskt bidrag till fritidsaktiviteter un-
der sommarläger på Näsets kursgård beviljas med 4 000 kronor ur Stiftelsen Erics-
sonska fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Föreningen Makalösa Föräldrar har ansökt om 4 000 kronor i bidrag till logikostnad, kurs-
material samt hyra av fritidsutrustning såsom kanoter, fiskespön, fotbollar, spel med mera 
under en lägerweekend på Näsets kursgård. Föreningen vänder sig till ensamstående för-
äldrar med barn i alla åldrar.  
 
Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämplig då den bland annat får användas till 
kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-10 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Falu Makalösa Föräldrar, kassören 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 100 Bidrag ur stiftelse, Grundbidrag till pensionärsorgani-
sationer 2015 

 Dnr SOC0068/15-046  
 
Beslut 

Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar 2015 beviljas med 199 770 kronor ur 
Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden har ansökt om ekonomisk finansiering ur socialnämndens stiftelser 
och donationer till det fasta grundbidraget till kommunens pensionärsorganisationer. Sökt 
summa är 199 770 kronor för 2015. Totalt omfattas 6 659 medlemmar, tillhörande 14 olika 
pensionärsföreningar i kommunen.  
 
Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämplig fonden är avsedd att i första 
hand användas för boende i före detta Falu stad, men kan efter Kammarkollegiets permu-
tation även användas för kollektiva ändamål över hela kommunen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-15 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Omvårdnadsförvaltningen 
Respektive pensionärsorganisation  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 101 Bidrag ur stiftelse; gemensam aktivitet för omsorgbo-
ende Lyssfallet och Källegården, hemtjänsten Enviken 
samt Träffpunkten Svärdsjö 

 Dnr SOC0069/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från omsorgsboendena Lyssfallet och Källegården, hemtjänsten Enviken och 
Träffpunkten Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till gemensam aktivitet beviljas med  

- 7 000 kronor till Lyssfallet och hemtjänsten Enviken ur Stiftelsen Social Samfond 
S5 

- 6 500 kronor till Källegården och Träffpunkten Svärdsjö ur Stiftelsen Anna Sved-
lunds donation. 

 
Sammanfattning 
Omsorgsboenden Lyssfallet och Källegården, hemtjänsten Enviken och Träffpunkten 
Svärdsjö har ansökt genom personalen om ekonomiskt bidrag till gemensam aktivitet. I 
utflykten ingår lunchmat, underhållnign samt transport till och från Gammelgården. Kost-
naden har beräknats till cirka 100 kronor/person. Uppskattningsvis kommer 35 boende från 
Lyssfallet att deltaga, 35 boende från Källegården, 30 personer från Träffpunkten Svärdsjö 
och 35 kunder från hemtjänsten Enviken.  
 
Stiftelsen Samfond S5 är lämplig för Lyssfallet och hemtjänsten Enviken. För Källegården 
och Träffpunkten Svärdsjö kan medel tas ur Stiftelsen Anna Svedlunds donation.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-15 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Sänds till 
Personal vid hemtjänsten Enviken, Källegården, Lyssfallet och Träffpunkten Svärdsjö 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 102 Bidrag ur stiftelse, Hemtjänsten Enviken och omsorgs-
boendet Lyssfallet 

 Dnr SOC0070/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från hemtjänsten Enviken och omsorgsboendet Lyssfallet om ekonomiskt bi-
drag ur fond till specialcykel avslås. 

 
Sammanfattning 
Hemtjänsten Enviken och omsorgsboendet Lyssfallet har ansökt genom personal om eko-
nomiskt bidrag till specialcykel för kunder med speciella behov. Cykeln kostar 72 458 kro-
nor exklusive moms och personalen söker även bidrag från andra håll.  
 
Kostnaden för specialcykeln är mycket hög och den kommer antagligen att nå ganska få 
brukare. Det är framför allt svårt att ta ställning till ett bestämt belopp eftersom det är 
oklart om verksamheten kan få bidrag från någon annan verksamhet, föreningen eller lik-
nande.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-16 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Personal vid hemtjänsten Enviken och omsorgsboendet Lyssfallet 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 103 Bidrag ur stiftelse, Mobila Teamet 

 Dnr SOC0073/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från Mobila teamet om ekonomiskt bidrag till trivselåtgärder för klienterna 
som har boendestödsuppdrag beviljas med 6 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs 
och A Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 
Mobila teamet som arbetar med boendestödsuppdrag har sökt för sina klienters räkning 
ekonomiskt bidrag med 6 000 kronor. Dessa har ofta dålig ekonomi och har svårt att unna 
sig något extra som till exempel cafébesök, bio eller liknande. 
 
Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då den får delas ut till nödli-
dande och svaga personer och till kollektiva åtgärder för att förbättra dessa personers soci-
ala förhållanden.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-16 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökande boendestödjare vid Mobila teamet 
Enhetschef Mobila teamet 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 104 Bidrag ur stiftelse, Granny Goes Street/Kulturhuset 
Arenan 

 Dnr SOC0079/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från Grann Goes Street/Kulturhuset Arenan om ekonomiskt bidrag för att fi-
nansiera projektet Stay Sober beviljas med 20 000 kronor ur Stiftelsen Enskilda barn-
hemmet. 

 
Sammanfattning 
Granny Goes Street/Kulturhuset Arenan har ansökt om ekonomiskt bidrag med 20 000 
kronor till finansiering av projektet Stay Sober. I samband med festivalen Granny Goes 
Street den 5 september 2015 arrangeras en tävling som går ut på att blåsa i en alkoholmä-
tare vid två tillfällen under kvällen och fina priser kan vinnas av dem som blåser 0,0 pro-
mille vid båda tillfällena. Projektet syftar till att uppmärksamma ungdomar på sin alkohol-
konsumtion, att kunna ha kul utan alkohol och att det är okey att tacka nej. Tävlingen ge-
nomförs i samarbete med UNF.  
 
Stiftelsen Enskilda barnhemmet är lämplig då avkastningen får användas för barn och ung-
domar.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-17 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Projektledaren för Stay Sober, Granny Goes Street/Kulturhuset Arenan 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 105 Bidrag ur stiftelse, Britsarvets hem-
tjänst/Bojsengruppen 

 Dnr SOC0083/15-046  
 
Beslut 

Britsarvets hemtjänst/Bojsengruppen beviljas bidrag till trivselaktivitet för hemtjäns-
tens kunder med 3 000 kronor ur Stiftelsen Social Samfond S 5. 

 
Sammanfattning 
Britsarvets hemtjänst/Bojsengruppen har ansökt om ekonomiskt bidrag till trivselaktivitet 
för sina kunder. En lokal är bokad på Britsarvsgården för gemensamt kaffe med smörgås 
och underhållning samt en enkel tipspromenad i trädgården. 30-40 kunder beräknas 
komma. Den totala summan som söks är 3 000 kronor. 
 
Stiftelsen Social Samfond S 5 är lämplig då den får användas för pensionärer i Falu kom-
mun.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-21 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sökande undersköterska vid Britsarvets hemtjänst/Bojsengruppen  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 106 Bidrag ur stiftelse, omsorgsboende Lyssfallet 

 Dnr SOC0085/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från omsorgsboendet Lyssfallet om ekonomiskt bidrag till en stor TV beviljas 
med 15 000 kronor ur Stiftelsen Social Samfond S 5. 

 
Sammanfattning 
Omsorgsboendet Lyssfallet har ansökt genom enhetschefen om ekonomiskt bidrag  till en 
ny TV med stor bild till sina kunder. Många av kunderna är roade av att se på TV och ofta 
anordnas filmvisning. Då nuvarande TV är för liten kan inte alla hänga med i det som visas 
och därför önskar de boende sig en större TV till allrummet. Ett bidrag söks med 15 000 
kronor. 
 
Social Samfond S 5 är lämplig då den får användas för pensionärer i Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-04 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschefen vid omsorgsboendet Lyssfallet 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 30 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 107 Bidrag ur stiftelse, servicebostad Kardmakaren övre 
gruppen 

 Dnr SOC0090/15-046  
 
Beslut 

Servicebostaden Kardmakaren, övre gruppen, beviljas bidrag till båtresa med 10 000 
kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 
Kardmakarens servicebostad har sökt bidrag till en 23-timmars kryssning till Åbo med 
10 000 kronor. Sju brukare och tre personal beräknas delta. I den beräknade kostnaden 
ingår resa tur och retur Stockholm, hytter, middag, frukost och lunch.  
 
J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då den får användas till enskilda eko-
nomiskt svaga personer samt till kollektiva åtgärder för att förbättra dessa personers sociala 
förhållanden.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-05 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kontaktperson på servicebostaden Kardmakaren 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-05-20 

 

 

§ 108 Information - Hållbar utveckling i Falu kommun 

 Dnr SOC0006/15-700  
 
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen nedtecknad i protokoll den 20 maj 2015, § 
108. 

 
 
Sammanfattning 
Frågan om Hållbar utveckling är högaktuell i Falu kommun. Så aktuell att kommunstyrel-
sens ordförande och de tre rådsordförandena inlett en så kallad Road Show. De önskar be-
söka alla nämnder för att berätta om vad arbetet med hållbarhet innebär och få en diskus-
sion med respektive nämnd om deras specifika del i detta.  
 
Vid dagens sammanträde deltar kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg, ordfö-
randen i tillväxtrådet Jonny Gahnshag, ordföranden i miljörådet Richard Holmqvist samt 
strateg Karin Perérs. I hållbar utveckling ingår folkhälsoprogrammet, miljöprogrammet 
och tillväxtprogrammet som är kopplade till Falu kommuns vision.  
 
 
 

 

 
 
 


