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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn, kl. 13:15–16:35 

 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf M Jean-Francois Loise 
 S Mustafa Güclü C Annika Eriksson 
 V Stefan Nyrén FAP Hans Matsols 
 MP Sara Ritäkt, § 128-147 KD Håkan Nohrén 
   
Tjänstgörande S Kent Blomqvist  i stället för Renée Andersson (S) 
ersättare S Sonja Skansgård, § 122-127 i stället för Sara Ritäkt (MP) 
 
Övriga deltagare 
Ersättare S Sonja Skansgård, § 128-147 M  Gunilla Franklin 
 V Zohreh Anhari C Kjell Eriksson 
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Bror Johansson, bitr socialchef 
 Åsa Johansson, sekt.chef § 122-141 Ylva Renström, sektionschef, § 122-138 
 Marie Pettersson, sekt.chef § 122-141  Britta Isberg, adm chef 
 Ove Stenberg, controller, § 122-133 Göran Rosenström, Utv.chef, § 122-135 
 Irene Persson, soc.sekr, § 128 Sara Quarles van Ufford, soc.sekr, § 128 
 Karin Sidenstjärna, enhetschef, § 134 Maria Brodén, MAS (medicinskt ansvarig 
 Ann Ayoub, sekreterare sjuksköterska), § 135 
 
 
 

Utses att justera Annika Eriksson 

Justeringsdag 2012-06-27 

Justerade paragrafer  122-147, exkl § 123, 124 och 140 som omedelbart justerats 2012-06-20 
 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Annika Eriksson 
 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2012-06-20 

Datum när anslaget sätts upp  2012-06-29 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning: 
 
§ 122 Förändring i föredragningslistan .................................................................................................. 4 

§ 123 Yttrande avseende överklagat beslut gällande bostad med särskild service, LSS, sekretess ....... 5 

§ 124 Yttrande avseende överklagat beslut gällande upphörande av vård enligt LVU, sekretess ......... 6 

§ 125 Barns möjlighet att få vård utan en av vårdnadshavarnas samtycke, sekretess ............................ 7 

§ 126 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, 
 gruppbostad, sekretess .................................................................................................................. 8 

§ 127 Anmälan av socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid Vuxensektionen, Försörjnings-    
 enheten 1, sekretess ...................................................................................................................... 9 

§ 128 Information om projekt - Barns brukarmedverkan ......................................................................10 

§ 129 Muntlig information ....................................................................................................................11 

§ 130 Skriftliga delgivningar .................................................................................................................12 

§ 131 Anmälan av delegationsbeslut .....................................................................................................13 

§ 132 Anmälan av socialstyrelsens beslut, tillsyn av insatser till personer med psykisk 
 funktionsnedsättning i Falu kommun ..........................................................................................14 

§ 133 Ekonomisk rapport till och med maj 2012 ..................................................................................15 

§ 134 Återrapportering av gruppbostaden Marks vägs vidtagna åtgärder utifrån genomförd 
 kvalitetsuppföljning våren 2010 ..................................................................................................16 

§ 135 Återrapportering av uppdaterad hälso- och sjukvårdsdokumentation vid Caremas enheter .......17 

§ 136 Förändring av attesträtter 2012 ....................................................................................................18 

§ 137 Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning ......................................................19 

§ 138 Val av kontaktpolitiker vid två av socialförvaltningens arbetsenheter ........................................20 

§ 139 Viljeinriktning för utbildnings- och utvecklingsplatser i socialförvaltningen .............................21 

§ 140 Yttrande över förslag till överenskommelse för samverkan mot alkohol och droger i trafiken 
 (SMADIT) ...................................................................................................................................22 

§ 141 Yttrande över utredning "Framtidens kulturskola i Falun" .........................................................23 

§ 142 Yttrande avseende upphävande av detaljplan för Gamla Herrgårdsområdet och Östra      
 Ingarvet samt del av detaljplan för Gamla Herrgården 13 och 14 i Falu kommun .....................24 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 143 Yttrande över områdesbestämmelser för Gamla Herrgården i Falu kommun, Dalarnas län .......25 

§ 144 Uppdrag till ordföranden att för nämndens räkning lämna synpunkter på samråds-       
 handlingen ”Detaljplan för Nöjesanläggning vid Myntgatan 43 (Västra Falun 1) i Falu 
 kommun” .....................................................................................................................................26 

§ 145 Ansökan från Sensus studieförbund om ekonomiskt bidrag för inrättande av central 
 samlingspunkt för ungdomar i Bojsenburg .................................................................................27 

§ 146 Ansökan om serveringstillstånd för servering till allmänheten på restaurang Pitcher´s ..............28 

§ 147 Ansökan om serveringstillstånd för servering till allmänheten på Grycksbokrogen ...................29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 122 Förändring i föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/12-700  

Beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

 Nytt ärende - Yttrande avseende överklagat beslut gällande bostad med särskild service, LSS 

 Ärende 17 utgår – Inrättande av kommundoktorand i socialförvaltningen i samarbete med 
Högskolan Dalarna och omvårdnadsförvaltningen 

 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 123 Yttrande avseende överklagat beslut gällande bostad med särskild 
service, LSS, sekretess 

 

 
 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Yttrande avseende överklagat beslut gällande upphörande av vård enligt 
LVU, sekretess 

  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125 Barns möjlighet att få vård utan en av vårdnadshavarnas samtycke, 
sekretess 

   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande 
enligt 24 a § LSS, gruppbostad, sekretess 

Diarienummer SOC0092/12-786 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127 Anmälan av socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid Vuxensektionen, 
Försörjningsenheten 1, sekretess 

Diarienummer SOC0027/12-785 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Information om projekt - Barns brukarmedverkan 

Diarienummer SOC0007/12-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen om projektet ”Barns brukarmedverkan i den sociala 
barnavården” 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar socialsekreterarna Sara Quarles van Ufford och Iréne Persson 
och informerar om projektet ”Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården”. Det är ett 
utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer för en ökad 
brukarmedverkan i socialt arbete för barn och ungdomar. Projektet leds och samordnas av 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och det är sju regioner i landet som deltar. Projektets första fas 
består av forskningscirklar och i andra fasen, som sträcker sig till 2013, kommer de kommuner 
som ingår i projektet att pröva något eller några arbetssätt för att öka ungas brukarmedverkan i 
praktiken.   
 

 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/12-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen 

Sammanfattning 
Följande information delges socialnämnden vid dagens sammanträde: 

 Socialchef Ingalill Frank ger en lägesrapport från projektet ”Kommunalt skyddat boende 
för våldsutsatta kvinnor”. Projektuppdraget omfattar dels driftssättning av ett skyddat bo-
ende samt utredning av förutsättningarna för regional utvidgning av verksamheten till fler 
dalakommuner. Nu har det visat sig att ingen av de dalakommuner som varit delaktiga i 
projektet kommer att medverka i driften av ett skyddat boende. Socialförvaltningen pla-
nerar därför att starta ett boende i mindre form och kostnadsförslag/budget för detta 
kommer upp till socialnämnden för beslut i augusti.  

 

 Socialchef Ingalill Frank och socialnämndens ordförande Christina Knutsson (S) ger so-
cialnämnden information från upphandlingsprocessen av personlig assistans. Förhand-
lingar med de fackliga organisationerna är klara, informationsmöten med berörda grupper 
har ägt rum och kontinuerliga nyhetsbrev skrivs som finns tillgängliga tillsammans med 
annan information på kommunens intranät Insidan. Förfrågningsunderlaget kommer snart 
att vara klart och då kommer annonseringen att påbörjas.   

 

 Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om att socialnämnden och skolnämnden 
gemensamt planerar för en heldagskonferens den 26 oktober vid Gruvan.  

 

 Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om ”Öppet Hus” på Dialogen-Ungdoms-
viva, Stödcentrum för unga och Kvinnofridsrådningen den 31 augusti kl 09:30-11:30 el-
ler 13:00-15:00, Trotzgatan 37 A.  

 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 130 Skriftliga delgivningar  

Diarienummer SOC0006/12-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad 2012-06-11 
med bilagor enligt följande:  

1. Kommunrevisionens rapport; Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Falu kommun. Dnr SOC 0128/12-007 

2. Patientsäkerhetsberättelse för 2011. Övrig post 2012-06-04 

3. Falun Framåt/utvecklingen i Falun – Hur gick det förra året. Övrig post 2012-06-04 

4. Protokoll från Kommunala Hanikapprådets arbetsutskott 2012-05-09. Övrig post 2012-05-
23 

5. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2012-04-24. Dnr SOC 0013/12-
021 

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-05-10, § 86; Årsredovisning samt revi-
sionsberättelse för Falu kommun 2011. Övrig post 2012-05-30 

7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-05-10, § 87; Kommunfullmäktiges 
ansvarsprövning. Övrig post 2012-05-30 

8. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-05-10, § 101; godkännande av Demokra-
tiplan 2015. Övrig post 2012-05-29 

9. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-05-15, § 67; Byte av 
geodetiskt referenssystem i Falu kommun 2012-2013. Övrig post 2012-06-04 

10. Protokollsutdrag från omvårdnadsnämnden 2012-05-30, § 69; Redovisning av arbetet med 
anhörigstrategin. Övrig post 2012-06-04  

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-11 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/12-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 20 maj 2012, § 131 godkänns. 

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

 
 Personalärenden  

 Anställning – entlediganden, beslut nr 293-487 

 Sociala utskottets protokoll 
 2012-05-09, § 146-194 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Anmälan av socialstyrelsens beslut, tillsyn av insatser till personer med 
psykisk funktionsnedsättning i Falu kommun 

Diarienummer SOC0184/11-785 

Beslut 

Nämnden har tagit del av Socialstyrelsens beslut den 11 maj 2012 i ärende gällande verk-
samhetstillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen genomförde en förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning under hösten 2011. I Socialstyrelsens beslut den 22 december 2011 skulle nämnden 
säkerställa att dokumentation innehåller sådana uppgifter som krävs enligt lag och förordning och 
socialstyrelsen begärde nämndens redovisning av vidtagna och planerade åtgärder. Nämnden redovisade 
sedan i sitt yttrande i mars 2012 bland annat att ett nytt dokumentationssystem beräknas vara i drift hösten 
2012 och att utbildningar för olika personalkategorier kommer att ske.  

Socialstyrelsen konstaterar i sitt beslut den 11 maj 2012 att relevanta åtgärder har påbörjats och påpekar 
att det är socialnämnden som ansvarar för att följa upp att åtgärderna genomförs. 

Socialstyrelsen avslutar ärendet.  

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens beslut 2012-05-11 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 133 Ekonomisk rapport till och med maj 2012 

Diarienummer SOC0003/12-042 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska månadsrapporten till och med maj 2012. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med maj 2012 samt analys och 
planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 

 Socialnämndens sammantagna underskott gentemot budget beräknas bli -6,8 mkr vid årets slut. 
 Förvaltningsledning och administration bedöms få ett överskott på 0,7 mkr. 
 Vuxensektionen bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvikelse mot budget med 

-4,5 mkr och HVB-placeringar för vuxna med -3,0 mkr. 
 Barn- och familjesektionen bedömer att familjehem/jourhem får ett underskott med -3,0 mkr.  
 LSS-sektionen bedömer att budgetavvikelsen för personlig assistans blir -1,0 mkr, externa 

placeringar -3,0 mkr och grupp/servicebostad +5,0 mkr på grund av att nya service- och 
gruppbostäder inte kommer att starta under året. Daglig verksamhet och övrigt bedöms få ett 
budgetöverskott på 2,0 mkr.  

 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport till och med april 2012 daterad 2012-06-14 

 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 134 Återrapportering av gruppbostaden Marks vägs vidtagna åtgärder utifrån 
genomförd kvalitetsuppföljning våren 2010 

Diarienummer SOC0143/11-788 

Beslut 

Vidtagna åtgärder utifrån kvalitetsuppföljning genomförd våren 2010 vid gruppbostaden Marks väg, 
LSS, godkänns. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen genomförde i april-maj 2010 en kvalitetsuppföljning av gruppbostaden på Marks väg 
i Svärdsjö. I uppföljningen framkom vilka styrkor och svagheter som fanns i verksamheten. Enhetschef 
och personal har utifrån dessa arbetat fram förslag på lämpliga åtgärder. Dessa presenterades för 
socialnämnden i december 2011. Vid sammanträdet beslutades att enheten skulle återrapportera 
föreslagna åtgärder senast i juni 2012.  

Enhetschefen vid Marks väg redovisar muntligt för nämnden vid dagens sammanträde att enheten 
påbörjat eller genomfört åtgärder inom de flesta områdena där brister påpekades.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-04 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sektionschef LSS, Marie Pettersson 
Enhetschef LSS, Karin Sidenstjärna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 135 Återrapportering av uppdaterad hälso- och sjukvårdsdokumentation vid 
Caremas enheter 

Diarienummer SOC0258-262/11-788 

Beslut 

Nämnden har tagit del av MAS redovisning avseende uppdateringen av hälso- och 
sjukvårdsdokumentationen inom Carema Cares samtliga enheter. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen genomförde i oktober 2011 en kvalitetsuppföljning av Carema Cares samtliga 
enheter. I uppföljningsrapporten påtalades ett antal förbättringsåtgärder och nämnden beslutade att 
Carema Care och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) skulle återrapportera vidtagna åtgärder i mars 
2012. MAS redogjorde i sin rapport att uppdateringen av hälso- och sjukvårdsdokumentationen skulle 
vara klar senast i maj 2012. Nämnden beslutade den 21 mars 2012 att MAS skulle redovisa detta för 
nämnden vid sammanträdet i juni 2012.  

Vid dagens sammanträde deltar MAS och redogör muntligt för den uppdaterade hälso- och 
sjukvårdsdokumentationen.  

 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 136 Förändring av attesträtter 2012 

Diarienummer SOC0245/11-002 

Beslut 

Förslag till förändring av attesträtter 2012 godkänns.  

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 14 december 2012, § 235, att godkänna förslaget till 
attesträtter för 2012. 

Den nu föreslagna förändringen innebär att förutom socialchef Ingalill Frank och bitr. socialchef Bror 
Johansson skall även controller Ove Stenberg och ekonom Margareta Danielsson ha attesträtt för samtliga 
socialförvaltningens verksamhetsområden. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-11 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 137 Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning 

Diarienummer SOC0001/12-002 

Beslut 

Föreslagna ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning beslutas gälla från och med 
den 1 juli 2012. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar förslag till nya punkter och ändringar i befintlig delegationsordning i 
tjänsteskrivelse den 23 maj 2012.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-23 

 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
It-samordnare Torbjörn Carlson för redigering på Insidan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 138 Val av kontaktpolitiker vid två av socialförvaltningens arbetsenheter 

Diarienummer SOC0005/12-700 

Beslut 

Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har sedan många år haft kontaktpolitiker valda vid socialförvaltningens olika 
arbetsenheter. Senast valdes dessa av socialnämnden den 23 mars 2011, § 65. Eftersom två av nämndens 
politiker avgått och dessa varit kontaktpolitiker vid olika enheter behöver vakanserna tillsättas.  

Förvaltningens förslag är att kontaktpolitiker utses av nämnden vid de arbetsenheter där vakans uppstått. 

Vid dagens sammanträde framkommer att de tilltänkta politikerna för uppdragen ej hunnit tillfrågas. De 
deltar inte heller vid dagens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-07 

Förslag på sammanträdet  
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet. 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 139 Viljeinriktning för utbildnings- och utvecklingsplatser i 
socialförvaltningen 

Diarienummer SOC0133/12-027 

Beslut 

Socialförvaltningens samtliga enheter ska årligen ta emot studenter eller andra praktikanter utifrån de 
behov som finns internt och externt. 

Sammanfattning 
Falu kommun tar redan idag emot ett stort antal elever, studenter och olika praktikanter. Detta åtagande 
måste utökas ytterligare för att minska risken för att ungdomar och vuxna hamnar utanför 
arbetsmarknaden. 

Socialförvaltningen kommer, liksom andra stora arbetsgivare, inom en snar framtid ha stora behov av att 
rekrytera medarbetare inom olika områden. Därför krävs det att förvaltningen redan nu tar ett stort ansvar 
för att öka antalet elever, studenter och andra praktikanter för att marknadsföra socialförvaltningen som 
arbetsgivare men också att locka unga till yrkesområdena socialt arbete samt vård- och omsorgsarbete.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-08 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen/Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK),  
Tommy Qvarfordt 
Samtliga chefer i socialförvaltningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 140 Yttrande över förslag till överenskommelse för samverkan mot alkohol 
och droger i trafiken (SMADIT) 

Diarienummer SOC0087/12-701 

Beslut 

1. Förslag till överenskommelse för samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) i Dalarnas 
län godkänns. 

2. Paragrafen justeras omedelbart 
 
Sammanfattning 
Sedan 2006 finns i länet en modell för samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) i Dalarnas 
län. I modellen samverkar polisen, landstinget, kommunerna, länsstyrelsen, Trafikverket och Region 
Dalarna. En länsövergripande arbetsgrupp finns där representanter från landstinget, polisen, länsstyrelsen 
och Trafikverket ingår. Arbetsgruppen har nu utarbetat ett förslag till överenskommelse där arbets- och 
ansvarsfördelningen har tydliggjorts. Förslaget till överenskommelse har nu sänts ut till samtliga 
socialnämnder i länet på remiss.  

Socialförvaltningen anser att en tydlig arbets- och ansvarsfördelning är en viktig förutsättning för 
samverkan varför överenskommelsen bedöms utgöra en bra grund för fortsatt samverkan på området.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-04 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen i Dalarna, Plan- och beredskapsenheten/MR, Maria Cederberg, 791 84 Falun 

 



23(29) 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 141 Yttrande över utredning "Framtidens kulturskola i Falun" 

Diarienummer SOC0115/12-860 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till kommunstyrelsen som socialnämndens yttrande.  

Sammanfattning 
Kommundirektören i Falu kommun har på remiss överlämnat utredningen ”Framtidens kulturskola i 
Falun” till bland andra socialnämnden för yttrande. Utredningen är upprättad av kultur- och 
ungdomsnämnden och skolnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen. Utredningen beskriver 
förutsättningar för att inrätta en ny kulturskola i Falu kommun. Socialförvaltningen har inga synpunkter 
på ärendet.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-22 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142 Yttrande avseende upphävande av detaljplan för Gamla 
Herrgårdsområdet och Östra Ingarvet samt del av detaljplan för Gamla 
Herrgården 13 och 14 i Falu kommun 

Diarienummer SOC0125/12-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun remitterar förslag avseende upphävande av detaljplan för Gamla 
Herrgårdsområdet och Östra Ingarvet samt del av detaljplan för Herrgården 13 och 14 i Falu kommun till 
bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med upphävandet av planerna är att ersätta dem med 
områdesbestämmelser med krav på anpassning till den kulturhistoriskt intressanta miljön vid uppförande 
av nya byggnader och som skydd för den äldre bebyggelsen. Socialförvaltningen har inga synpunkter på 
samrådshandlingen.   

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-22 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143 Yttrande över områdesbestämmelser för Gamla Herrgården i Falu 
kommun, Dalarnas län 

Diarienummer SOC0124/12-213 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun remitterar förslag till områdesbestämmelser för Gamla Herrgården i 
Falu kommun till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med områdesbestämmelserna är 
bland annat att säkerställa det riksintresse för kulturmiljön som stadsdelen Gamla Herrgården utgör och 
att skydda de kulturhistoriska och estetiska miljövärden och den unika helhetsmiljön som återfinns i 
Gamla herrgården. Dessutom kommer hanteringen av bygglovsfrågor liksom övriga frågor kring 
bebyggelse att underlättas. Socialförvaltningen har inta synpunkter på samrådshandlingen.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-23 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 144 Uppdrag till ordföranden att för nämndens räkning lämna synpunkter på 
samrådshandlingen ”Detaljplan för Nöjesanläggning vid Myntgatan 43 
(Västra Falun 1) i Falu kommun” 

Diarienummer SOC0134/12-214 

Beslut 

Socialnämndens ordförande får i uppdrag att för socialnämndens räkning inlämna synpunkter på 
detaljplanen ”Nöjesanläggning vid Myntgatan 43 (Västra Falun 1) i Falu kommun. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har till bland andra socialnämnden skickat ett förslag till ny detaljplan för 
Nöjesanläggning vid Myntgatan (Västra Falun 1) för synpunkter med svarsdatum den 9 augusti 2012. 
Socialnämnden har sitt nästa sammanträde den 29 augusti 2012. Nämnden anser det viktigt att synpunkter 
lämnas på detaljplanen till stadsbyggnadskontoret.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets remiss 2012-06-04 

Förslag på sammanträdet  
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 145 Ansökan från Sensus studieförbund om ekonomiskt bidrag för inrättande 
av central samlingspunkt för ungdomar i Bojsenburg 

Diarienummer SOC0117/12-753 

Beslut 

Ansökan från Sensus Studieförbund om ekonomiskt bidrag för inrättande av central samlingspunkt i 
Bojsenburg beviljas med 18 500 kronor ur Stiftelsen Hildur Melkerssons fond. 

Sammanfattning 
Sensus Studieförbund ansöker om ekonomiskt bidrag för att tillsammans med Hyresgästföreningen kunna 
inrätta en samlingspunkt i centrum av Bojsenburg. Idén är att inrätta en musiklokal i kvarterlokalen där 
ungdomar från området kan träffas några eftermiddagar/kvällar i veckan för att musicera tillsammans. 
Ansökan avser inköp av musikutrustning. Totalt budgeteras projektet till 18 460 kronor vilket är den 
summa man ansöker om.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-22 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sensus Studieförbund, Gruvgatan 2, 791 62 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Ansökan om serveringstillstånd för servering till allmänheten på 
restaurang Pitcher´s 

Diarienummer SOC0123/12-702 

Beslut 

Valbo Restaurang & Café AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck 
och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler och på uteservering enligt ritningar på restaurang 
Pitchers, Holmgatan 15, Falun. Serveringstider kl 11.00 – 02.00. 

Sammanfattning 
Valbo Köpcenters Café & Restaurang AB ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst 
alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på Restaurang Pitchers i Falun. Tillstånd söks för servering 
i serveringslokaler och på uteservering. Sökta serveringstider är kl. 11.00 – 12.00.  

Sökanden har tidigare varit ägare till en restaurang i Valbo köpcenter. Vid kontakt med Gävle kommuns 
alkoholhandläggare framkommer inget som kan utgöra ett hinder för bifall till ansökan. Samtliga 
remissinstanser i ärendet har tillstyrkt bifall till ansökan.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-28 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Valbo Köpcenters Café och Restaurang AB, Holmgatan 15, 790 23 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-06-20 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Ansökan om serveringstillstånd för servering till allmänheten på 
Grycksbokrogen 

Diarienummer SOC0108/12-702 

Beslut 

Ava Restaurang AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och 
spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler och på uteservering enligt ritningar på 
Grycksbokrogen, Rättviksvägen 12, Grycksbo.  

Sammanfattning 
Ava Restaurang AB, Vikavägen 102, Falun, ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst 
alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på Grycksbokrogen i Grycksbo. Tillstånd söks i 
serveringslokaler och uteservering. Sökta serveringstider är kl. 11.00 – 01.00. Sökanden har för avsikt att 
driva restaurangen som tidigare med inriktning i första hand som matrestaurang. Samtliga remissinstanser 
i ärendet har tillstyrkt bifall till ansökan.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-28 

 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ava Restaurang AB, c/o XXX, 791 95 Falun 
Enligt fastställda rutiner 

 


