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Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 13:15–17:00 

 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 67 Ansökan om LVU-vård, sekretess 

Dnr   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess 

Dnr   

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Anmälan om missförhållande enligt 24 a § LSS, gruppbostad 

Dnr 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 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av anmälan om 
missförhållande i individ och familjeomsorg enligt 14 kap 3 § SoL (Lex 
Sarah), sekretess 

Dnr SOC0067/12-786 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 Redovisning av Socialstyrelsens beslut - Tillsyn Barn- och 
familjesektionen, sekretess 

Dnr SOC0154/11-785 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 73 Redovisning av Socialstyrelsens beslut - Tillsyn Barn- och 
familjesektionen, sekretess 

Dnr SOC0263/11-785 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 
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Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 74 Muntlig information 

Dnr SOC0007/12-700 

Socialnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Följande information delger socialchef Ingalill Frank socialnämnden vid dagens sammanträde: 

 Delar av socialförvaltningens ledningsgrupp och stödfunktion deltar i Sveriges Kommu-
ner och Landstings (SKL) utvecklingsprogram ”Leda för resultat”. Syftet är att 
förvaltningen ska utveckla den samlade ledningsfunktionens förmåga och möjligheter att 
leda och styra mot en evidensbaserad socialtjänst. I maj är programmets tema 
”Samverkan politik och förvaltning” och socialnämndens ordförande och vice ordförande 
kommer att delta tillsammans med kommunalråd och kommundirektör. 

 
 Socialförvaltningens arbete med upphandlingen av personlig assistans har nu påbörjats 

efter att beslutet fattats i kommunfullmäktige. Förvaltningen har gjort en ”att göra lista” 
och ett möte med upphandlingsenheten är inplanerad. Ett första informationsbrev har 
skickats ut till berörda medarbetare och finns också tillgänglig på Insidan. Arbetet med 
upphandlingen kommer att ske i samverkan mellan politiker ur socialnämnden, 
personalorganisationer och tjänstemän.  

 
 Ny rekrytering av tre tjänster i förvaltningens stabsfunktion kommer att ske beroende på 

pensionsavgångar. En heltid alkoholhandläggare, en utredare/ställföreträdande socialchef 
och en administrativ chef.   

 
 Kommunens arbetsmarknads- och integrationskontor har skickat en enkel enkät/remiss 

till socialförvaltningen gällande möjlig volymökning av platser för ensamkommande 
flyktingbarn. Det är länsstyrelserna som initierat frågan i kommunerna. Socialchefen 
informerar nämnden om vad en volymökning skulle innebära och att förvaltningen inte 
idag har full kostnadstäckning. Kommunen måste vara beredd att avsätta de resurser som 
krävs för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn.  

 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75 Socialnämndens representanter i styrgrupp - Upphandling av personlig 
assistans 

Dnr SOC 0179/11-746 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens ordförande Christina Knutsson (S), 1:e vice ordförande Claes Mankler (S), 
2.e vice ordförande Lilian Eriksson (M) samt ledamoten Renée Andersson (S) utses som 
nämndens representanter i styrgrupp inför arbetet med framtagning av förfrågningsunderlaget 
avseende upphandling av personlig assistans. 

Sammanfattning 
Den 12 april 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra ”Personlig assistans på 
entreprenad”. Nu skall upphandlingsarbetet påbörjas och representationen från nämnden till 
styrgruppen utses. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76 Skriftliga delgivningar 

Dnr SOC0006/12-700 

Socialnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad 2012-04-16 
med bilagor enligt följande: 

1. Kommunrevisionens rapport 2012-03-16 ”Övergripande ansvarsgranskning med inriktning 
på intern kontroll”. Dnr SOC0076/12-007 

2. Inspiration och fakta om Anhörigstöd nr 2 och 3.  

3. Protokoll från förhandling 2012-03-12 enligt § 14 MBL angående personlig assistans på 
entreprenad. Dnr SOC 0179/11-746 

4. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkansgrupp 2012-02-21 och 2012-03-
20. Dnr SOC 0013/12-021 

5. Arbetsmiljöverkets beslut 2012-03-16 om förbud att bedriva daglig verksamhet för perso-
ner med funktionsnedsättning om inte villkor uppfylls vid Horisonten. Dnr SOC0257/11-
784 

6. Länsstyrelsens ”Strategi mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål 
och prostitution i Dalarna”. Övrig post 2012-03-27 

7. Länsstyrelsens beslut att godkänna slutrapport och utbetalning av beviljade utvecklings-
medel till DKV fas 2. Dnr SOC 0243/09-047 

8. Sveriges Kommuner och Landstings beslut om överenskommelse för 2012 mellan staten 
och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Dnr 
SOC0146/11-700  

9. Socialstyrelsens beslut 2012-03-21, Tillstånd till Adventum Vård AB att bedriva enskild 
verksamhet enligt SoL vid Adventum Lugnet. Dnr SOC 0082/12 

10. Protokollsutdrag socialnämnden i Säters kommun 2012-02-29, § 60; Deltagande i Kris- 
och våldsmottagning. Dnr SOC0130/09-752 

11. Protokollsutdrag socialnämnden i säters kommun 2012-03-28, § 92; Medverkan i kom-
munalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Dnr SOC 0081/10-759 

 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77 Kurser och konferenser 

Dnr SOC0012/12-700 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens ordförande medges medverkan i ”Leda för Resultat – utvecklingsprogram 
för ledningsgrupper och stödfunktioner i socialtjänsten”, Arlanda Sky City 2012-05-08. 

2. Socialnämndens ordförande medges deltagande i Socialchefsdagarna ”Innanför men utan-
för” i Stockholm 2012-09-26–28. 

 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting har bjudit in socialnämndens ordförande och vice ordförande 
till medverkan i ”Leda för resultat – utvecklingsprogram för ledningsgrupper och stödfunktioner 
i socialtjänsten”, Arlanda Sky City den 8 maj 2012.  

Föreningen Sveriges Socialchefer (Fss) i samarbete med Stockholms stad har inbjudit till So-
cialchefsdagarna i Stockholm den 26 till 28 september 2012.  

Ordförande Christina Knutsson (S) önskar delta vid båda dessa tillfällen. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 78 Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr SOC0016/12-002 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 25 april, § 77 godkänns. 

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

 Beslut i personalärenden 
 Anställningsavtal – Entlediganden Beslut 129-196 

 Sociala utskottets protokoll 
2012-03-07, §§ 72-113 
2012-03-15, §§ 114-116 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79 Redovisning av Socialstyrelsens beslut - verksamhetstillsyn Bubo HVB-
hem 

Dnr SOC0020/12-785 

Socialnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av socialstyrelsens beslut. 

 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen genomförde den 6 februari 2012 en föranmäld inspektion på Bubo HVB. Vid 
inspektionen intervjuades föreståndaren och två representanter för personalen samt en ungdom. 
Bubo HVB drivs av Falu kommun och har fem platser till sitt förfogande, varav en akutplats. 
Målgruppen är pojkar och flickor i åldern 14- 18 år med social problematik.  

Socialstyrelsen konstaterar i sitt beslut den 26 mars 2012 att verksamheten uppfyller gällande 
lagstiftning i de delar som tillsynen avsåg och avslutar därmed ärendet.  

 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens beslut 2012-03-26 

 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
 



17(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Redovisning av Socialstyrelsens beslut - Verksamhetstillsyn Haraldsbo 
ungdomsboende enl 9 § 8 LSS 

Dnr SOC0052/12-785 

Socialnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av socialstyrelsens beslut. 

 

Sammanfattning 
En oanmäld inspektion genomfördes av Socialstyrelsen på Bohemmet Haraldsbo ungdoms-
boende den 8 februari 2012. Socialstyrelsen konstaterade brister i beslut den 29 februari vad 
gäller information om Lex Sarah. En redogörelse begärdes av socialnämnden över de åtgärder 
som vidtagits för att rätta till bristen. Socialnämnden redogjorde i sitt yttrande för hur och när 
personalen kommer att informeras om den rutin som finns sedan tidigare. Revidering av rutinen 
pågår för närvarande av förvaltningen och när den är klar kommer all berörd personal att 
uppdateras. 

 Socialstyrelsen konstaterar i sitt beslut den 11 april 2012 att relevanta åtgärder vidtagits och 
avslutar ärendet.   

 
Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens beslut 2012-04-11 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Ekonomisk rapport till och med mars 2012 

Dnr SOC0003/12-042 

Socialnämndens beslut 

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

 

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

 Socialnämndens sammantagna underskott gentemot budget beräknas bli -3,7 mkr fram till 
årets slut.  

 Förvaltningsledning och administration bedöms få ett överskott på 0,6 mkr. 
 Vuxensektionen bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvikelse mot budget 

med -3,0 mkr och för bl.a. kris- och våldsmottagnen för män blir avvikelsen -0,3 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 + 4,0 mkr på grund av att nya service- och 
gruppbostäder inte kommer att starta under året. Daglig verksamhet och övriga bedöms få 
ett budgetöverskott på 2,0 mkr. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport till och med mars 2012 

 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Kvalitetsuppföljning dagliga verksamheten Lots, LSS 

Dnr SOC0145/11-788 

Socialnämndens beslut 

1. Enhetens förslag till planerade och vidtagna åtgärder godkänns. 

2. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras till socialnämnden senast i oktober 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under våren 2010 genomfört en kvalitetsuppföljning av daglig verk-
samhet Lots, LSS. I uppföljningen har det framkommit vilka styrkor och svagheter som finns i 
verksamheten. På enheten har det bland annat framkommit brister gällande delaktighet/ 
självbestämmande och aktiviteter. Enhetschef och personal har arbetat fram förslag på lämpliga 
åtgärder. Dessa bedöms som relevanta, men bör återrapporteras till nämnden senast i oktober 
2012.   

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-29 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Översyn av Falu kommuns socialbidragsnorm och riktlinjer 

Dnr SOC0105/11-750 

Socialnämndens beslut 

1. Förslaget till ny norm och nya riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd i Falu kommun antas.  

2. Den nya normen och riktlinjerna ska gälla från och med 1 juni 2012. 
 
Socialnämnden är enig i detta beslut. 

 

Sammanfattning 
I samband med att Falu kommun fick en ny politisk majoritet 2010 beslutade den nya social-
nämnden att se över gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd i syfte att återinföra den scha-
bloniserade budgetpost som togs bort ur normen i juni 2009. En parlamentarisk grupp utsågs 
bestående av politiker och tjänstemän. De ämnen som diskuterats är normens konstruktion, 
barnperspektivet, barnfattigdom, de olika ersättningssystemen samt kommunens kostnader för 
ekonomiskt bistånd. Träffarna resulterade i ett förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 
Förslaget innebär att en budgetpost till barnfamiljer läggs in i normen samt att den schabloni-
serade posten för läkarvård och medicinkostnad tas bort. Budgetposten är avsedd att täcka 
kostnader för till exempel underhåll och komplettering av hemutrustning och fritidsaktiviteter för 
barn och unga.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-11 

 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
 



21(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Ansökan från Bjursås föräldraförening om ekonomiskt bidrag för 
verksamhetsåret 2012 

Dnr SOC0078/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från Bjursås föräldraförening om ekonomiskt bidrag för inköp av material, råvaror, 
möbler och resor beviljas med 20 000 kronor ur Hofveska donationen till Bjursås för-
äldraförenings fritidsgård i Bjursås. 

 
Sammanfattning 
Bjursås föräldraförening har ansökt om ekonomiskt bidrag med 20 000 kronor till inköp av 
material, möbler, råvaror samt kostnader för resor till Bjursås föräldraförenings fritidsgård i 
Bjursås. Föräldraföreningen startade en fritidsgård under våren 2010. Den är inrymd i Bjur-
såsskolan där man av rektor fått löfte om att hyra lokalerna kostnadsfritt. Verksamheten drivs 
ideellt av föräldrar i Bjursås. Ekonomiska medel har även sökts hos kultur- och ungdomsför-
valtningen som kommer att stå för huvuddelen av kostnaderna för verksamheten.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-26 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bjursås föräldraförening, c/o XXX, 790 21 Bjursås 

 



22(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Ansökan från BRIS Region Mitt om ekonomiskt bidrag till 
verksamhetsåret 2012 

Dnr SOC0094/11-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från BRIS Region Mitt om bidrag till verksamhetsåret 2012 beviljas med 30 430 
kronor, motsvarande 2:50 kronor/barn i Falun ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets dona-
tionsfond. 

 

Sammanfattning 
BRIS Region Mitt har ansökt om bidrag med 60 830 kronor, för 12 166 barn i Falun vilket 
motsvarar 5 kronor/barn i kommunen till sin stödverksamhet 2012. Socialnämnden har under 
många år lämnat bidrag till denna verksamhet.   

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
BRIS Region Mitt, Box 3415, 103 68 Stockholm 

 



23(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Ansökan från Britsarvsskolan/Särskolan om ekonomiskt bidrag till 
studieresa till Stockholm 

Dnr SOC0069/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från Särskolans högstadium, Britsarvsskolan, om ekonomiskt bidrag till Stock-
holmsresa beviljas med 9 000 kronor ur Stiftelsen Social Samfond 2. 

 

Sammanfattning 
Särskolans högstadium vid Britsarvsskolan har ansökt om ekonomiskt bidrag för att kunna 
genomföra en studieresa till Stockholm under våren 2012. Enligt ansökan kommer 17 högsta-
dieelever och nio personal att delta.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Britsarvsskolan/särskolan, att. XXX 



24(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om ekonomiskt bidrag 
till arrangemang på Liljans Herrgård 2012 

Dnr SOC0068/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund om bidrag till musikarrangemang samt 
vinterdag under 2012 vid Liljans Herrgård beviljas med 30 000 kronor ur Blomsterfonden. 

 

Sammanfattning 
Dalarnas handikappidrottsförbund har ansökt om ekonomiskt bidrag med 30 000 kronor till 2012 
års musikarrangemang samt vinterdag på Liljans Herrgård.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Dalarnas Handikappidrottsförbund, Skyfallsvägen 1, 791 77 Falun 

 



25(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Ansökan från fritidshemmet Solen om ekonomiskt bidrag till utflykter till 
Liljans herrgård och Borlänge under sommarlovet 2012 

Dnr SOC0050/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från fritidshemmet Solen, Slättaskolan, om bidrag till utflykter samt studieresa till 
Borlänge sommaren 2012 med 9 000 kronor beviljas ur Social Samfond S 2. 

 
Sammanfattning 
Fritidshemmet Solen för särskolebarn, Slättaskolan, har ansökt om bidrag med 9 000 kronor för 
att under sommaren 2012 kunna göra två dagsutflykter till Liljans herrgård samt en resa till 
Framtidsmuseet i Borlänge med de 15 barn som är inskrivna på fritidshemmet.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Rektor Birgitta Carlson Höök, Slättaskolans särskola 

 



26(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Ansökan från föreningen "Café Delfinen" om ekonomiskt bidrag till 
verksamhet under 2012 

Dnr SOC0081/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från föreningen Café Delfinen om ekonomiskt bidrag till verksamhet under 2012 
beviljas med 10 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond. 

 

Sammanfattning 
Föreningen Café Delfinen har ansökt om ekonomiskt bidrag med 10 000 kronor till sin verk-
samhet under 2012 för boende i bostadsområdet Nedre Norslund. Föreningen har många olika 
aktiviteter, bland annat filmkvällar, matlagning och läxläsning. Föreningen stöds av bland andra 
Hyresgästföreningen och Kopparstaden. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-02 

 
 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Café Delfinen, Kopparvägen 39 B, 791 41 Falun 

 



27(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Ansökan från gruppbostaden Trumbäckens om ekonomiskt bidrag till 
utflykter under sommaren 2012 

Dnr SOC0054/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från gruppbostaden Trumbäcken om ekonomiskt bidrag till utflykter under 
sommaren 2012 beviljas med 8 000 kronor ur Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond. 

 

Sammanfattning 
Trumbäcken som är en gruppbostad för psykiskt funktionshindrade har genom enhetschefen 
ansökt om ekonomiskt bidrag med 8 000 kronor för att under sommaren 2012 kunna genomföra 
utflykter för de boende på gruppbostaden. Totalt bor det tolv boende i gruppbostaden. Verk-
samheten saknar medel för denna form av verksamhet.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschef Christina Ljung, socialförvaltningen 

 



28(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Ansökan från Hjärtebarnsföreningen Central om ekonomiskt bidrag till 
verksamhet under 2012 

Dnr SOC0265/11-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från Hjärtebarnsföreningen Central om ekonomiskt bidrag till verksamhet för 2012 
beviljas med 10 000 kronor ur Stiftelsen Hildur Melkerssons fond. 

 

Sammanfattning 
Hjärtebarnsföreningen Central, Vretstorp, har ansökt om ekonomiskt bidrag med 10 000 kronor 
till verksamhet under 2012. Föreningen är en paraplyorganisation för hjärtebarnsföreningar för 
flera län, där Dalarna ingår. I Falu kommun finns enligt föreningens kassör 15 familjer 
registrerade som medlemmar.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-04 

 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Hjärtebarnsföreningen Central, 694 50 Vretstorp  

 



29(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Ansökan från IOGT-NTO om bidrag till dagkoloniverksamhet sommaren 
2012 

Dnr SOC0074/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från IOGT-NTO i Falun om ekonomiskt bidrag till dagkoloniverksamhet sommaren 
2012 beviljas med 30 000 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets donationsfond. 

 

Sammanfattning 
IOGT-NTO i Falun har genom kassören i föreningen ansökt om bidrag till dagkoloniverksamhet 
på Lilltorpet under sommaren 2012 för barn i åldrarna 7-12 år. Föreningen har under många år 
haft dagkoloni på Lilltorpet. Under de senaste åren tillsammans med rädda barnen. 
Socialförvaltningen har också medverkat.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-23 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
IOGT-NTO Falun, c/o XXX, 791 73 Falun 

 



30(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Ansökan från Komvux om ekonomiskt bidrag till deltagare i "läs- och 
skrivkurs" för kulturell aktivitet 

Dnr SOC0083/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från Komvux i Falun om bidrag till Läs- och skrivkurs beviljas med 3 200 kronor ur 
Stiftelsen Johan Sunnanbergs och Anna Svinsens donation. 

 

Sammanfattning 
En lärare vid Komvux i Falun har ansökt om bidrag till elever på en Läs- och skrivkurs som hålls 
i Arbetsmarknads- och integrationskontorets (AIK) regi på biblioteket i Falun. Bidrag har sökts 
med 3 200 kronor för åtta elever för att ge dem möjlighet att gå på Dalateaterns uppsättning av 
Hemsöborna. I kostnaden ingår entrébiljett samt picknickkorg.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-02 

 
 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Komvux, att Birgitta Lagerström  

 



31(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Ansökan från Komvux Särvux om bidrag till terminsavslutning för vuxna 
utvecklingsstörda elever 

Dnr SOC0051/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från Komvux Särvux i Falun om bidrag till terminsavslutning beviljas med 6 000 
kronor ur Stiftelsen Kurt Arne Fritz fond. 

 

Sammanfattning 
Komvux Särvux i Falun har genom lärare Irene Börjesson ansökt om bidrag till elevernas 
skolavslutning vårterminen 2012. Bidrag har sökts med 6 000 kronor för 43 elever samt sex 
personliga assistenter för en avslutningsfest med lättare förtäring m.m.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Komvux Särvux, Iréne Börjesson, Hyttgatan 27, 791 62 Falun 

 



32(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Ansökan från Kvinnoboendet Maskrosen om ekonomiskt bidrag till 
fritidsverksamhet för verksamhetsåret 2012 

Dnr SOC0033/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från kvinnoboendet Maskrosen om ekonomiskt bidrag till fritidsverksamhet för 
verksamhetsåret 2012 beviljas med 9 600 kronor ur Stiftelsen Kurt Arne Fritz fond. 

 

Sammanfattning 
Kvinnoboendet Maskrosen har genom personal ansökt om ekonomiskt bidrag till fritidsverk-
samhet för verksamhetsåret 2012. Maskrosen är ett nyetablerat kvinnoboende i Falu kommun för 
kvinnor med missbruksproblematik/psykisk problematik. De boende har oftast en bakgrund av 
missbruk samt svårigheter i relationer till andra människor. Totalt finns det tre platser i boendet. 
Verksamheten saknar medel för denna form av verksamhet.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX, personal vid kvinnoboendet Maskrosen 

 



33(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Ansökan från omvårdnadsförvaltningen om ekonomiskt bidrag för 
pensionärer vid Träffpunkterna Britsarvet, Smedjan och Svärdsjö 

Dnr SOC0025/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från omvårdnadsförvaltningen om ekonomiskt bidrag till pensionärer vid träff-
punkterna Britsarvet, Smedjan och Svärdsjö beviljas med 15 000 kronor ur Stiftelsen 
Samfond S5. 

 

Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun har genom enhetschef ansökt om ekonomiskt bidrag 
till träffpunkterna Britsarvet, Smedjan och Svärdsjö. Träffpunkter har tillkommit för att bryta 
isoleringen bland pensionärer som bor i eget boende. Avsikten med ansökan är att försöka locka 
fler till träffpunkterna genom att engagera underhållaren Janne Önnerud.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-20 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschef Katarina Johansson, Omvårdnadsförvaltningen 

 



34(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Ansökan från RSMH Falun om ekonomiskt bidrag till verksamhet under 
2012 

Dnr SOC0270/11-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från RSMH Falun om ekonomiskt bidrag till verksamhet för 2012 beviljas med 
15 000 kronor ur Stiftelsen Kurt Arne Fritz fond. 

 

Sammanfattning 
RSMH Falun som är en ideell förening för människor med psykiska funktionshinder har ansökt 
om ekonomiskt bidrag med 15 000 kronor till verksamhet under 2012. I ansökan nämns bland 
annat aktiviteter som midsommarfirande, utflykter, resa till Tandådalen och julbord.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19 

 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
RSMH Falun, att. XXX, Myntgatan 10-14, 791 62 Falun 

 



35(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Ansökan från servicehuset Bjursåsgården till diverse inköp samt 
underhållning för pensionärerna 

Dnr SOC0075/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från servicehuset Bjursåsgården om ekonomiskt bidrag till inköp av växter och 
blommor samt underhållning beviljas med 35 000 kronor ur Stiftelsen Social samfond S 4. 

 
Sammanfattning 
Servicehuset Bjursåsgården, genom enhetschef Anna Lundell Bohlin, har ansökt om ekonomiskt 
bidrag med 35 000 kronor för inköp av växter och inventarier samt medel till underhållning till 
pensionärerna på Bjursåsgården.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-23 

 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschef Anna Lundell Bohlin, servicehuset Bjursåsgården  

 



36(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Ansökan från Stiftelsen Ungdom mot Våld om ekonomiskt bidrag för 
verksamhetsåret 2012 

Dnr SOC0214/11-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från Stiftelsen Ungdom mot våld avslås. Stiftelsen är en riksomfattande 
organisation och bidrag ur ansökt donation kan bara ges till boende i Falu kommun. 

 

Sammanfattning 
Stiftelsen Ungdom mot våld har ansökt om ekonomiskt bidrag till ”ett miljöprojekt i tiden” under 
verksamhetsåret 2012. Stiftelsen har sitt säte i Örebro och har en riksomfattande verksamhet. 
Enligt Stiftelsens uppgifter har de drivit projekt i olika skolor i landet. Falun har dock inte haft 
någon verksamhet.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stiftelsen ungdom mot våld, Box 14010, 700 14 Örebro 

 



37(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Ansökan från Svärdsjö-Enviken SPF-förening om ekonomiskt bidrag till 
resa för över 80 år. 

Dnr SOC0032/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från Svärdsjö-Enviken SPF om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 
år beviljas med 20 000 kronor ur Stiftelsen Anna Svedlunds donation. 

 

Sammanfattning 
Svärdsjö-Enviken SPF-förening, Svärdsjö, har genom sin ordförande ansökt om bidrag till resa 
för pensionärer över 80 år. Totalt ansöks om 23 750 kronor för 50 deltagare. I kostnads-
beräkningen ingår bussresa och entréer, förplägnad och underhållning.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-19. 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Svärdsjö-Enviken SPF-förening, c/o XXX, 790 15 Sundborn 

 

 



38(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Ansökan från Öppet Hus, daglig verksamhet för människor med psykisk 
funktionsnedsättning, om ekonomiskt bidrag till studiecirkel i luffarslöjd 

Dnr SOC0061/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan från dagliga verksamheten Öppet hus om betalning av kursavgift för deltagande i 
studiecirkel i luffarslöjd beviljas med 8 000 kronor ur Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond. 

 
Sammanfattning 
Öppet Hus har genom enhetschef ansökt om bidrag med 8 000 kronor för betalning av del-
tagaravgift till studiecirkel i luffarslöjd. Studiecirkeln ordnas genom studieförbundet NBV. 
Öppet hus är en daglig verksamhet med aktiviteter och social gemenskap för människor med 
psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten saknar medel för denna form av verksamhet. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-19 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschef Anette Engström, socialförvaltningen 

 



39(40) 

  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Ansökan om donationsbidrag till grundbidrag för pensionärsorga-
nisationer 2012 

Dnr SOC0084/12-753 

Socialnämndens beslut 

Ansökan om bidrag till pensionärsorganisation 2012 beviljas med 129 390 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, summa 129 390 
kronor för 2012. Totalt omfattas 4 313 medlemmar, tillhörande tio olika 
pensionärsorganisationer i kommunen.  

Totalt får varje förening 50 kronor/medlem i grundbidrag. Omvårdnadsnämnden har för egen del 
beslutat att finansiera bidraget med 20 kronor/medlem ur omvårdnadsnämndens budget och 
söker resterande 30 kronor/medlem ur de donationer som tidigare har använts för detta ändamål. 
En samordning kommer att göras vid utbetalningen.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-02 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Respektive pensionärsorganisation efter att samordning skett med omvårdnadsförvaltningen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-04-25 

______________________________________________________________________ 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen på Bäverhyddans 
Värdshus & Bju'Inn 

Dnr SOC0073/12-702 

Socialnämndens beslut 

1. Bjursås Ski Center AB, organisationsnummer 556307-0936, beviljas tillstånd för servering 
av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler 
och på uteservering enligt ritningar i Bäverhyddans Värdshus & Bju´Inn, Björsbergsvägen 
65 B, Bjursås. Serveringstider kl. 11.00–02.00.  

2. Bjursås Ski Center AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck 
och spritdrycker för slutna sällskap på i terrängen iordningställda, väl avgränsade 
serveringsytor. 

3. Villkor: De i terrängen utlagda serveringsplatserna för slutna sällskap ska vara klart marke-
rade och på lämpligt sätt inhägnade så att de avskiljs från annan verksamhet i skidbacken och 
så att de inte uppfattas som öppna för allmänhet.   
 

Sammanfattning 
Bjursås Ski Center AB i Bjursås har ansökt om tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst 
alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på Bäverhyddans värdshus & Bju’Inn, 
Björsbergsvägen 65, Bjursås. Tillstånd har sökts för servering till allmänheten i serveringslo-
kalerna och på uteservering. Vidare har bolaget ansökt om tillstånd för slutna sällskap på tre 
platser i terrängen. Sökta serveringstider är kl. 11.00–02.00.  

Bjursås Ski Center har haft tillstånd för servering på angivna platser sedan 2006. I december 
2011 genomfördes en bolagsfusion vilket innebar att nytt tillstånd måste sökas. Samtliga re-
missinstanser i ärendet har tillstyrkt bifall till ansökan.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-03 

 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bjursås Ski Center AB, Box 21, 790 21 Bjursås 
Enligt fastställda rutiner 
 

 


