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Falu kommun Sammanträdesdatum  
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§ 149 Information av kommunrevisionen om sitt arbete 
  Dnr SOC0007/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av kommunrevisionens information som förtecknats i 
protokoll den 23 september 2015, § 149. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar Mikael Joos från kommunrevisionen. Han har till 
uppgift att hålla sig ajour med socialnämndens verksamhet. Detta gör han bland annat 
genom att ta del av nämndens protokoll. Men också genom att delta vid något sam-
manträde för att informera om sitt arbete och svara på nämndledamöternas frågor och 
ta in eventuella synpunkter.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
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§ 150 Yttrande i adoptionsärende  

  
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgängliga.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 151 Rapportering av ej verkställda beslut LSS andra 
kvartalet 2015  

 Dnr SOC0014/15-787  
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäls att totalt 34 ej verkställda beslut enligt 28 § f-
g Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har inrapporte-
rats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 

Sammanfattning 
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS, gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäk-
tige och kommunens revisorer.  
 
För andra kvartalet 2015 har 34 ärenden rapporterats som ej verkställda. De avser: 
 
1 beslut om ledsagarservice 
5 beslut om kontaktperson 
1 beslut om avlösarservice 
3 beslut om korttidsvistelse 
2 beslut om boende för barn och ungdom  
14 beslut om bostad för vuxna 
8 beslut om daglig verksamhet 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-04 
  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 152 Anmälan av ordförandebeslut LVU och LVM  

 Dnr SOC0016/15-002 
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgängliga.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 153 Anmälan av delegationsbeslut 

 Dnr SOC0016/15-002  
 
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 23 september 
2015, § 153 godkänns. 

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

1. Anställning av sektionschef inom barn- och familjesektionen. Dnr 
SOC0113/15 

2. Tecknade avtal juni och juli 2015. Förteckningar 2015-09-10, beslut 24-28 och 
29 Dnr SOC0018/15 

3. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden, Förteckning 2015-09-10, beslut 
20-27. Dnr SOC0012/15 

4. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 332-368. 
Pärmförvaring 

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

6. Sociala utskottets protokoll 2015-07-30, § 362, 2015-08-12, § 363-392, 2015-
08-18 § 393-394 och 2015-08-26, § 395-425  Pärmförvaring 

7. Barn- och familjesektionen, Lex Sarah-ärende, utredning och åtgärder. Dnr 
SOC0128/15 

8. Barn- och familjesektionen, tillsynsärende, yttrande till IVO. Dnr SOC0140/15 

9. Barn- och familjesektionen, Överflyttningsärende från Norra Dalarnas 
Myndighetsservice/Orsa kommun, yttrande till IVO. Dnr SOC0134/15 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 154 Skriftliga delgivningar 

 Dnr SOC0006/15-700 
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 23 september 2015, § 154. 

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

1. Protokoll från Kommunala handikapprådet 2015-06-03. Övrig post 2015-
08-19 

2. Protokoll från Kommunala handikapprådets arbetsutskott 2015-08-26. Öv-
rig post 2015-09-01 

3. Reseberättelse, beviljat bidrag ur stiftelse, HVB-bubo.  Dnr SOC0121/14 

4. Beslut JO 2015-09-02, ärende rörande kränkande särbehandling samt rö-
jande av sekretessuppgifter. Dnr SOC0120/15 

5. Beslut IVO 2015-09-01, Tillsynsärende Barn- och familjesektionen. Dnr 
SOC0098/15 

6. Beslut IVO 2015-09-03, Tillsynsärende Barn- och familjesektionen. Dnr 
SOC0063/15 

7. Beslut IVO 2015-08-26, Överflyttningsärende till Vimmerby kommun. 
Barn- och familjesektionen. Dnr SOC0093/15 

8. Beslut IVO 2015-09-17, Överflyttningsärende från Älvdalens kommun. 
Barn- och familjesektionen. Dnr SOC0062/15 

9. Beslut JO 2015-08-31, Klagomålsärende Barn- och familjesektionen. Dnr 
SOC0132/15(tillgänglig vid sammanträdet) 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 155 Muntlig information 

 Dnr SOC0007/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 23 september 2015, § 155. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 
 

 Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om inbjudan från 
näringslivskontoret – Faluns företagarvecka 23-27 november (v 48). Varje år 
arrangeras ett antal företagsbesök för Faluns politiker från kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige och från och med förra året även för nämndledamö-
terna. Syftet är att utveckla dialogen och skapa nya insikter om företagens vill-
kor. Näringslivskontoret efterlyser förslag på företag som nämnden skulle 
önska besöka.  
 

 Ordföranden tillsammans med 2:e vice ordförande Göran Forsén t.f. socialchef 
Ylva Renström och controller Ove Stenberg deltog på ledningsutskottets sam-
manträde föregående vecka och informerade om socialnämndens ekonomiska 
situation och kommande behov. 
 

 T.f. socialchef Ylva Renström ger en lägesrapport från Barn- och familjesek-
tionen. Vid enheterna Barn och Unga 1 och 2 har ärendemängden minskat nå-
got och de ligger inte efter lika mycket som tidigare. Placeringar av barn är ett 
bekymmer då det är svårt att hitta familjehem både för ensamkommande flyk-
tingbarn och andra barn. Det är en riktig utmaning. Personalen vid enheten En-
samkommande barn flaggar för att inflödet av ärenden är hög och att de inte 
riktigt hinner med.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 156 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbe-
sök 

 Dnr SOC0072/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verk-
samhetsbesök som förtecknats i protokoll den 23 september 2015 § 156. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 
 
 Ersättare Kenth Carlson (MP) har besökt kommunpsykiatrins serviceboende 

Tingsvägen. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 157 Rapportering av socialnämndens fattade beslut 
2014 

 Dnr SOC0022/15-700  
 
Beslut 
 
1. Nämnden har tagit del av sammanställningen daterad 2015-08-20 

 
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att följa upp de beslut som inte verkställts 

alternativt endast har påbörjats. 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut fattat av kommunfullmäktige den 9 februari 2012, § 5, Svar på motion 
från Maria Gehlin (FAP): ”Vem styr vem i kommunal verksamhet” eller ”Kvalitets-
säkra politiska beslut”, ska samtliga nämnder i Falu kommun årligen upprätta en 
sammanställning över sina fattade beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut har syftet att förhindra att politiskt fattade beslut inte 
verkställs. Genom att följa upp besluten ges ett kvitto på att fattade beslut verkställts 
och samtidigt belyses de ärenden som ännu inte verkställts.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-07 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 158 Delegation till ersättare för socialchef 

 Dnr SOC0001/15-002 
 
Beslut 

1. Anna-Karin Olsson, ledningsstöd och konsult, har rätt att på delegation fatta 
beslut i samtliga i delegationsordningen ingående punkter gällande socialchef 
under perioden 24 september 2015 till 31 december 2015. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning 
Under 2015 har ledningen på socialförvaltningen inte fullt ut haft alla tjänster tillsatta 
vilket gjort att arbetsbelastningen ökat. Från och med september har ett ledningsstöd 
anlitats som skall stödja både socialchef och övriga chefer i förvaltningen under tiden 
8 september 2015 till 31 december 2015.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-03  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ann-Karin Olsson 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 159 Bidrag ur stiftelse, Svärdsjö byggnadsförening upa 

 Dnr SOC0107/15-046  
 
Beslut 

Svärdsjö Byggnadsförening upa beviljas 46 000 kronor ur Stiftelsen Anna Sved-
lunds donation till arbete med anpassning för funktionshindrade av Hedenborgs 
samlingslokal. 
 

Jäv 
2:e vice ordförande Göran Forsén (M) deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Svärdsjö byggnadsförening upa har ansökt om 46 000 kronor till arbete med anpass-
ning för funktionshindrade av Hedenborg i Svärdsjö. Föreningen har även eget kapital 
till resten av projektet. Samlingslokalen Hedenborg är den största lokalen utanför 
Falun. 300 personer kan tas emot i lokalen för diverse möten och liknande. 
 
Lämplig stiftelse är Anna Svedlunds donation.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-03 
  
 
 
________________________________________________________________ 
Skickas till 
Svärdsjö Byggnadsförening upa, ordföranden 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 160 Bidrag ur stiftelse, servicebostad Slättalägen-
heterna 

 Dnr SOC0147/15-046 
 
Beslut 

Servicebostad Slättalägenheterna beviljas med 35 000 kronor till renovering av 
uteplatsen vid Herrhagsvägen 223 ur Pontus och Emelie Ljungdals donation.  

 
Sammanfattning 
Servicebostad Slättalägenheterna har ansökt om ekonomiskt bidrag med 35 000 kronor 
för att renovera uteplatsen vid boendet på Herrhagsvägen 223. Vid enheten bor tio 
personer, flera med fysiska funktionsnedsättningar. Uteplatsen har inte kunnat använ-
das på flera år eftersom golvet lutar och räcket är trasigt.  
 
Stiftelsen Pontus och Emelie Ljungdals donation är lämplig då den får användas för att 
främja vård av behövande åldringar, sjuka eller funktionshindrade i Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-18 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschefen vid servicebostad Slättalägenheterna 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 161 Bidrag ur stiftelse, Dagverksamhet Lustigknopp, 
Smedjan, Korsnäs och Grycksbo 

 Dnr SOC0148/15-046  
 
Beslut 

Ekonomiskt bidrag till trivselaktiviteter beviljas ur Social Samfond S 5 enligt föl-
jande: 
1. Dagverksamhet Lustigknopp 5 000 kronor 
2. Dagverksamhet Smedjan 5 000 kronor 
3. Dagverksamhet Korsnäs 5 000 kronor 
4. Dagverksamhet Grycksbo 5 000 kronor 

 
Sammanfattning 
Dagverksamheterna Lustigknopp, Smedjan, Korsnäs och Grycksbo har ansökt genom 
enhetschefen om 5 000 kronor/dagverksamhet till musikunderhållning för pensio-
närerna. Två stycken musikunderhållningar under hösten 2015 planeras à 2 500 kronor 
per enhet.  
 
Stiftelsen Social Samfond S5 är lämplig då den bland annat är avsedd för trivselåtgär-
der för pensionärer boende i Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-27 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschef för dagverksamheterna Lustigknopp, Smedjan, Korsnäs och Grycksbo 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 162 Bidrag ur stiftelse, Träffpunkten- Britsarvet, Bjur-
sås, Smedjan, Hälsinggården, Hosjö, Svärdsjö 

 Dnr SOC0149/15-046  
 
Beslut 

Ekonomiskt bidrag till trivselaktiviteter beviljas ur angivna stiftelser enligt föl-
jande: 
 
1. Träffpunkt Britsarvet 5 000 kronor Social Samfond S5 
2. Träffpunkt Bjursås  5 000 kronor Social Samfond S4 
3. Träffpunkt Smedjan 5 000 kronor Social Samfond S5 
4. Träffpunkt Hälsinggården 5 000 kronor Social Samfond S5 
5. Träffpunkt Hosjö  5 000 kronor Social Samfond S5 
6. Träffpunkt Svärdsjö 5 000 kronor Anna Svedlunds donation 

 
Sammanfattning 
Träffpunkten Britsarvet, Bjursås, Smedjan, Hälsinggården, Hosjö och Svärdsjö har 
ansökt genom sin enhetschef om ekonomiskt bidrag till två träffar med musikunder-
hållning för pensionärerna. Två stycken musikunderhållningar under hösten 2015 pla-
neras à 2 500 kronor per enhet. 
 
Lämpliga stiftelser är Social Samfond S4 och S5 samt Anna Svedlunds donation. 
Samtliga har till uppgift att bland annat främja pensionärs trivsel.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-04 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschefen för Träffpunkten Britsarvet, Bjursås, Smedjan, Hälsinggården, Hosjö 
och Svärdsjö 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (25) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 163 Bidrag ur stiftelse, Sågmyra-Bjursås PRO 

 Dnr SOC0150/15-046  
 
Beslut 

Sågmyra-Bjursås PRO beviljas ekonomiskt bidrag med 10 000 kronor till olika 
sociala aktiviteter ur Sammils Anna Erikssons fond. 

 
Sammanfattning 
Sågmyra-Bjursås PRO har ansökt om ekonomiskt bidrag med 10 000 kronor till olika 
sociala aktiviteter för pensionärerna i området. Föreningen ordnar bland annat ons-
dagsträffar/terapiträffar och vid jul och andra högtider bjuds ibland på mat och fika.  
 
Sammils Anna Erikssons fond är lämplig då den bland annat får användas för pensio-
närer i före detta Bjursås kommun till trevnad och förströelse. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-04 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sågmyra Bjursås PRO, Kassören 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 164 Svar på revisionsrapport kränkande särbehandling 
samt sekretessbrott 

 Dnr SOC0120/15-007  
 
Beslut 

1. Socialförvaltningens svar på revisionsrapporten antas som socialnämndens ytt-
rande till kommunrevisionen. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning av hanteringen 
av ett ärende rörande kränkande särbehandling samt röjande av sekretessbelagda upp-
gifter inom socialförvaltningen i Falu kommun. I rapporten framgår några väsentliga 
iakttagelser och rekommendationer. Revisionen begär socialnämndens yttrande över 
rapporten.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-09 
 
  
 
 
_________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 165 Svar på revisionsrapport individ- och familjeom-
sorgen 

 Dnr SOC0120/15-007  
 
Beslut 

1. Socialförvaltningens svar på revisionsrapporten antas som socialnämndens ytt-
rande till kommunrevisionen. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning av ledning och 
styrning inom individ- och familjeomsorgen i Falu kommun. I rapporten framgår 
några väsentliga iakttagelser och rekommendationer. Revisionen begär socialnämn-
dens yttrande över rapporten.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-18 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 166 Svar på revisionsrapport LSS-verksamheten  

 Dnr SOC0120/15-007  
 
Beslut 

1. Socialförvaltningens svar på revisionsrapporten antas som socialnämndens ytt-
rande till kommunrevisionen. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning av LSS-verk-
samheten i Falu kommun avseende styrning, ledning och uppföljning. I rapporten 
framgår några väsentliga iakttagelser och rekommendationer. Revisionen begär social-
nämndens yttrande över rapporten.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-17 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 167 Upphandling av utförande av personlig assistans 
enligt LSS 

 Dnr SOC0177/14-746  
 
Beslut 

Ärendet utgår. Behandlas vid nämndens sammanträde i oktober 2015.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 168 Delårsrapport 2015-08-31 

 Dnr SOC0003/15-042  
 
Beslut 

Nämnden har tagit del av delårsbokslutet per 31 augusti 2015.  
 
Sammanfattning 
Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 31 augusti 2015 pekar på en negativ av-
vikelse mot budget med 19, 8 mkr till årets slut. 
 
 2015-04-30 2015-08-31 2015-12-31 
 Prognos Utfall Prognos 
Barn- och familjesektionen -8,0 mkr -11,8 mkr -9,0 mkr 
LSS-sektionen -1,5 mkr -1,0 mkr -1,5 mkr 
Vuxensektionen -5,0 mkr -1,4 mkr -7,8 mkr 
Förvaltningsgemensamma kostn. 0,0 mkr -0,7 mkr -1,5 mkr 
 -14,5 mkr -14,9 mkr -19,8 mkr   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-15 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 169 Uppföljning och analys av ekonomiskt bistånd 

 Dnr SOC0003/15-042  
 
Beslut 

Redovisningen av nyckeltal avseende ekonomiskt bistånd godkänns. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med resurser från 
ledningsförvaltningen genomföra en analys av verksamheten utifrån de nyckeltal som 
presenteras i jämförelser med landets kommuner. Ledningsförvaltningen har samman-
ställt tabeller samt ordnat med studiebesök från Trelleborg. Socialförvaltningen har 
analyserat nyckeltalen och lämnar nu i en rapport olika slutsatser.  
 
Det finns inget enkelt svar varför vissa kommuner som t.ex. Falun ligger högt i kost-
nader för ekonomiskt bistånd. Biståndsmottagandet har ett samband med strukturella 
förhållanden, situationen på arbetsmarknaden och individuella förhållanden. Positivt är 
att trenden i Falun går mot minskade kostnader i förhållande till jämförelsekommuner. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-11 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikonroet 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-09-23 

 

 

§ 170 Möjliga anpassningar inför budget 2016 

 Dnr SOC0002/15-041  
 
Beslut 

Socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med angivna förslag i tjänste-
skrivelse 2015-09-07exklusive anpassningar vid öppenvård Dialogen samt att inte 
skjuta på start av nytt gruppboende LSS.  

 
Sammanfattning 
Utredning om kostnadsanpassningar i socialnämndens verksamhet har genomförts 
med anledning av att den ram som tilldelats socialnämnden inför 2016 inte täcker be-
räknade behov. Under flera år har effektiviseringar och neddragningar av verksam-
heten genomförts vilket försvårar möjligheten att hitta ytterligare åtgärder. Inför 2015 
genomfördes bland annat anpassningar inom vuxensektionen med 7.1 mkr. Förvalt-
ningens beräkning visar att ca 15 mkr saknas för att klara 2016 års behov.  
 
Förvaltningen har efter genomgång av verksamheten lämnat förslag på anpassningsåt-
gärder i tjänsteskrivelse 2015-09-07 och föreslagit nämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att fortsätta arbetet med angivna förslag.   
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
T.f. socialchef samt samtliga sektionschefer 
 
 
 

 

 
 
 


