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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

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

 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf M Jean-Francois Loise, § 202-218 
 S Mustafa Güclü FAP Hans Matsols, § 198-200, 202-218 

 MP Sara Ritäkt KD Håkan Nohrén 
Tjänstgörande 
ersättare S Kent Blomqvist i stället för Renée Andersson (S) 
 V Zohreh Anhari, § 198-201, 203-218 i stället för Stefan Nyrén (V) 
 C Kjell Eriksson i stället för Annika Eriksson (C)  
 FAP Janina Bengtsdotter, § 198-201 i stället för Jean-Francois Loise (M) 
Övriga deltagare 
Ersättare S Ingvar Sahlander FAP Janina Bengtsdotter, § 202-218 

 S Sonja Skansgård  
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Bror Johansson, bitr socialchef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, sektionschef 
 Marie Pettersson, sektionschef Ove Stenberg, controller 
 Göran Rosenström, Utv.chef Maria Ekelöf, socialsekreterare, § 218 

 Ann Ayoub, sekreterare 
 
Personalföreträdare Jesper Gullstrand, Kommunal, § 202 

 

Övriga Björn Friberg, ekonomikontorets upphandlingsenhet, § 202 

 

Utses att justera Kent Blomqvist 

Justeringsdag  2012-10-30 

Justerade paragrafer  198-218, exkl § 200-202, 210 som omedelbart justerats 2012-10-24 

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

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

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Kent Blomqvist 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2012-10-24 

Datum när anslaget sätts upp  2012-11-01 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning: 
 
§ 198 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess ....................... 4 

§ 199 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess ....................... 5 

§ 200 Yttrande till Socialstyrelsen; Tillsyn Barn- och familjesektionen, handläggning av 
 barnavårdsärende, sekretess .............................................................................................. 6 

§ 201 Yttrande till socialstyrelsen; Tillsyn LSS-sektionen, ej verkställt beslut gällande bostad 
 för vuxna, sekretess .......................................................................................................... 7 

§ 202 Upphandling av utförande av personlig assistans enligt LSS ........................................... 8 

§ 203 Muntlig information ......................................................................................................... 9 
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§ 207 Fördelning av socialnämndens del av den centrala bufferten ......................................... 13 

§ 208 Inrättande av kommundoktorand i socialförvaltningen i samarbete med Högskolan 
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§ 209 Återrapportering kvalitetsuppföljning, dagliga verksamehten Lots, LSS ...................... 15 

§ 210 Återrapportering till Länsstyrelsen av projektet "Kommunalt Skyddat boende för 
 våldsutsatta kvinnor" ...................................................................................................... 16 

§ 211 Framställan om medel för genomförande av uppmärksamhetsveckan "Vart Femte  
 Barn" år 2013 .................................................................................................................. 17 

§ 212 Ansökan från Bjursås idrottsklubb om ekonomiskt bidrag till asfaltering under 
 ishockeyrink i Bjursås .................................................................................................... 18 

§ 213 Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om ekonomiskt bidrag till utflykt till    
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§ 214 Ansökan från Bubo HVB till aktivitetskassa .................................................................. 20 

§ 215 Ansökan från BRIS region Mitt om bidrag till verksamhetsåret 2013 ........................... 21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 216 Yttrande över detaljplan för gruppbostadshus vid Kopparvägen, Falu kommun ........... 22 

§ 217 Yttrande över detaljplan för bostäder i kv Bergmästaren 15, Falu kommun ................. 23 

§ 218 Information om Projekt Rehabpraktikcentrum RPC ...................................................... 24 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 198 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess 

  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 199 Yttrande till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, sekretess 

 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 200 Yttrande till Socialstyrelsen; Tillsyn Barn- och familjesektionen, 
handläggning av barnavårdsärende 

Diarienummer SOC0197/12-785 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 201 Yttrande till socialstyrelsen; Tillsyn LSS-sektionen, ej verkställt beslut 
gällande bostad för vuxna, sekretess 

Diarienummer SOC0171/12-785 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 202 Upphandling av utförande av personlig assistans enligt LSS 

Diarienummer SOC0179/11-746 

Beslut 

1. AB Omsorgscompagniet i Norden, org nr. 556640-2292, antas för utförande av personlig 
assistans enligt LSS för avtalsperioden 2012-12-01 - 2015--11-30 med möjlighet till förläng-
ning i ytterligare 12 månader. 

2. Socialchefen får i uppdrag att med utgångspunkt i förfrågningsunderlaget teckna avtal med 
antagen anbudsgivare beträffande driften av personlig assistans. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2012, § 47, att kommunens andel av personlig assi-
stans ska läggas ut på entreprenad. Beslutet innebär en konkurrensutsättning av verksamheten 
utförande av personlig assistans enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) 9 § 2 p för barn, ungdomar och vuxna bosatta inom Falu kommun och som valt 
Falu kommuns socialförvaltning som assistansanordnare.  

En upphandling är nu genomförd där samtliga tre anbudsgivare har uppfyllt kraven uppställda i 
förfrågningsunderlaget och gått vidare tillutvärderingsfasen. Anbuden har i utvärderingsfasen 
bedömts av en värderingsgrupp som nu utarbetat ett förslag för slutgiltigt beslut i socialnämnden. 
Antagen anbudsgivare ska erbjuda nuvarande personal anställning och planerad avtalsstart är den 
1 december 2012.   

Nämndens beslut är enligt social- och kommunstyrelseförvaltningarnas förslag.  

Beslutsunderlag 
Social- och kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-15 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
LSS-handläggare vid socialförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 203 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/12-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Följande information delges socialnämnden vid dagens sammanträde: 

 Socialchef Ingalill Frank visar nämnden det bildspel av budget/verksamhetsplaner 2013 
som kommunstyrelsens utvecklingsutskotts budgetberedning fick ta del av den 18 okto-
ber 2012. 

 Daniel Johansson har anställts som ny alkoholhandläggare. Han tillträder i början av 
december 2012.  

 

 

 
 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 204 Skriftlig information 

Diarienummer SOC0006/12-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 
2012 med bilagor enligt följande: 

1. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2012-08-28.                        
Dnr SOC0013/12-021 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-09-13, § 162; Sammanträdesordning 
2013. Övrig post 2012-10-04 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-09-13, § 169; Entledigande som ersättare 
i socialnämnden samt fyllnadsval. Dnr SOC0005/12-700 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-09-19, § 64; Beslut om 
utökning av antalet asylplatser för mottagande av ensamkommande barn i Falu kommun. 
Övrig post 2012-10-09 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 195; Svar på granskning av 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Falu kommun. Dnr SOC0128/12 

6. Protokollsutdrag från Rättviks kommun, Avtal om gemensam socialjour. Övrig post 
2012-09-11 

7. Brottsofferjourens verksamhetsberättelse 2011. Dnr SOC 0185/12-753 
 

 

 

Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 205 Delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/12-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 24 oktober 2012, § 
205 godkänns.  

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

 

 Tecknade avtal augusti 2012, förteckning daterad 2012-10-15. Dnr SOC0118/12 

 Ansökan om projektmedel, Rehabpraktikcenter (RPC). Dnr SOC0170/12 

 Beslut om avslag på framställan om att få ta del av handlingar i socialregistret. Dnr 
SOC0181/12 

 Personalärenden – anställningar och entlediganden, beslut nr 858-920. Pärmförvaring 

 Sociala utskottets protokoll 2012-10-03, § 371-410. Pärmförvaring  

 

 

 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 206 Ekonomisk rapport till och med september 2012 

Diarienummer SOC0003/12-042 

Beslut 

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

 

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

 Socialnämndens sammanlagda underskott gentemot budget beräknas bli -8,1 mkr vid 
årets slut. 

 Förvaltningsledning och administration bedöms få ett överskott på +0,9 mkr. 

 Vuxensektionen bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvikelse mot 
budget med -2,5 mkr och HVB-placeringar för vuxna med -7,5 mkr. 

 Barn- och familjesektionen bedömer att familjehem/jourhem får ett underskott med -5,0 
mkr. HVB-placeringar bedöms få ett överskott på +0,5 mkr och kontaktpersoner/familjer 
ett överskott på +1,0 mkr. ”Övrigt” bedöms till ett överskott på +1,5 mkr. 

 LSS-sektionen bedömer att budgetavvikelsen för personlig assistans blir -0,5 mkr, ex-
terna placeringar -3,8 mkr och grupp-/servicebostad +5,0 mkr på grund av att nya ser-
vice- och gruppbostäder inte kommer att starta under året. Daglig verksamhet och övrigt 
bedöms få ett budgetöverskott på +2,3 mkr. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport till och med september 2012 daterad 2012-10-03.  

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 207 Fördelning av socialnämndens del av den centrala bufferten 

Diarienummer SOC0003/12-041 

Beslut 

Socialchefen får i uppdrag att fördela den centrala bufferten om 4,5 miljoner kronor inom 
Barn- och familjesektionen.  

 

Sammanfattning 
Enligt gällande styrmodell i Falu kommun kan ökade kostnader med anledning av volymföränd-
ringar kompenseras nämnderna under löpande verksamhetsår ur den centrala bufferten. Kom-
munfullmäktige beslutade den 11 oktober 2012, § 178, att de driftramar som är fastställda i bud-
get 2012 omdisponeras för att kompensera de stora nämnderna som kan påvisa volymökningar i 
prognos per 31 augusti 2012. Socialnämnden kompenseras för volymökningar motsvarande 4,5 
miljoner kronor under 2012. Detta tillskott i driftbudgeten är inte att ses som nivåhöjande.  

 

 
 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sektionschef Ylva Renström, Barn- och familjesektionen 
Controller Ove Stenberg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 208 Inrättande av kommundoktorand i socialförvaltningen i samarbete med 
Högskolan Dalarna och omvårdnadsförvaltningen 

Diarienummer SOC0132/12-701 

Beslut 

1. Socialförvaltningen tecknar tillsammans med Omvårdnadsförvaltningen en samarbetsöverens-
kommelse med Högskolan Dalarna rörande samfinansiering av en doktorand inom ämnet so-
cialt arbete vardera. 

2. Socialförvaltningen utformar en strategi för personalens möjligheter till vidareutbildning på 
magisternivå. 
 

Sammanfattning 
Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. De insatser som erbjuds ska vara evidensba-
serade vilket innebär att de ska utformas med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga kun-
skap, professionellas och brukares erfarenheter. Ansvaret för denna utveckling delas av staten 
och socialtjänstens huvudmän och kräver att ett långsiktigt engagemang och att hållbara struktu-
rer till stöd för ett systematiskt förbättringsarbete och en ökad forskningsanvändning utvecklas. 
Ska ett lokalt arbete för att utveckla en evidensbaserad verksamhet drivas behöver socialtjänsten 
utöver professionell kompetens och evidensbaserade rutiner, även ha kapacitet att som organisa-
tion via systematisk dokumentation, uppföljning och utvärdering bidra till en lokal kunskaps-
bildning och utveckling av socialtjänstens verksamheter.  

För att klara detta bör alltså socialförvaltningen ha egna resurser för att i nära samverkan med 
verksamheter och ledning skapa kunskaper om olika insatsers effekter för socialtjänstens mål-
grupper. Initialt bör detta arbete koncentreras till barnområdet utifrån den satsning på barn och 
unga som föreslås av nuvarande majoritet inför treårsbudget 2013-15. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-09 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Omvårdnadsförvaltningen 
Högskolan Dalarna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 209 Återrapportering kvalitetsuppföljning, dagliga verksamheten Lots, LSS 

Diarienummer SOC0145/11-788 

Beslut 

Socialnämnden godkänner de vidtagna åtgärder genomförda vid daglig verksamhet Lots, LSS.  
 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen genomförde i maj-juni 2010 en kvalitetsuppföljning av daglig verksamhet 
Lots. Uppföljningen syftade till att granska hur väl enheten genomför sitt uppdrag utifrån lag-
stiftning och kommunala styrdokument. I uppföljningen framkom vilka styrkor och svagheter 
som fanns i verksamheten. Enhetschef och personal har utifrån dessa arbetat fram förslag på 
lämpliga åtgärder. Åtgärderna presenterades för socialnämnden den 21 mars 2012. Då beslutade 
nämnden att enheten skulle återrapportera föreslagna åtgärder senast i oktober 2012. Enligt för-
valtningens bedömning har enheten påbörjat eller genomfört åtgärder inom de flesta områden där 
brister påpekades. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-07 

 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sektionschef LSS Marie Pettersson 
Enhetschef LSS Lena Göransson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 210 Återrapportering till Länsstyrelsen av projektet "Kommunalt Skyddat 
boende för våldsutsatta kvinnor" 

Diarienummer SOC0081/10-759 

Beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner återrapporteringen till Länsstyrelsen Dalarna av projektet kom-
munalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor 

2. Socialförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen Dalarna om utbetalning av tidigare beviljade 
projektmedel med 523 500 kronor 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 
”Kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn” är ett samarbetsprojekt 
mellan Falun och Borlänge kommuner som pågått sedan den 1 oktober 2010, med huvudsyfte att 
utöka och stärka insatserna för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Projektet har beviljats stats-
bidrag från Länsstyrelsen i två omgångar. En återrapportering till Länsstyrelsen av projektet skall 
göras för att tidigare beviljade projektmedel skall utbetalas.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-08 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, Plan- och beredskapsenheten, 791 84 Falun 
Socialnämnden i Borlänge kommun, 781 81 Borlänge 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 211 Framställan om medel för genomförande av uppmärksamhetsveckan 
"Vart Femte Barn" år 2013 

Diarienummer SOC0189/12-753 

Beslut 

Framställan från BRÅ beviljas med 20 000 kronor, inom ramen för befintlig budget, för ge-
nomförande av uppmärksamhetsveckan ”Vart Femte Barn” år 2013. 

Sammanfattning 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Falun beslutade vid sitt sammanträde den 14 maj 2012 att 
tillskriva Kultur- och ungdomsnämnden, skolnämnden och socialnämnden om att avsätta 20 000 
kronor vardera för genomförandet av uppmärksamhetsveckan ”Vart Femte Barn” 2013. Syftet 
med veckan är att uppmärksamma de barn som lever hos föräldrar med riskbruk avseende alko-
hol och/eller narkotikakonsumtion. Arrangemanget genomfördes i Falun för första gången i år. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-11 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
BRÅ, samordnare Peter Gehlin 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 212 Ansökan från Bjursås idrottsklubb om ekonomiskt bidrag till asfaltering 
under ishockeyrink i Bjursås 

Diarienummer SOC0172/12-753 

Beslut 

Ansökan från Bjursås IK om ekonomiskt bidrag till asfaltering under ishockeyrink beviljas 
med 100 000 kronor ur Stiftelsen Samuel August Hofves donation.  

 
Sammanfattning 
Bjursås IK har ansökt om 100 000 kronor i ekonomiskt bidrag ur Samuel August Hofves dona-
tion för att kunna finansiera asfaltering av ishockeyrink. Av ansökan framgår att Falu kommun 
har införskaffat en rink som ska placeras på skolområdet i Bjursås. För att kunna använda rinken 
optimalt önskar klubben asfaltera ytan och då kan den även användas sommartid för t.ex. basket, 
tennis m.m. Asfalteringen är kostnadsberäknad till 200 000 kronor. Finansiering av asfalteringen 
är på gång bland annat genom olika aktiviteter för att samla in pengar, sponsring m.m. Som en 
del i detta söker föreningen bidrag ur donation.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-04 

 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bjursås IK, Mårtsbovägen 45, 790 21 Bjursås 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 213 Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om ekonomiskt bidrag till utflykt till 
Dössbergets värdshus för medlemmar 80 år och äldre 

Diarienummer SOC0173/12-753 

Beslut 

Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om bidrag till utflykt för sina medlemmar 80 år och 
äldre beviljas med 10 000 kronor ur Stiftelsen Samfond S4. 

Sammanfattning 
Sågmyra-Bjursås PRO har ansökt om ekonomiskt bidrag för en dagsutflykt för sina medlemmar 
som är 80 år och äldre. Totalt omfattas 107 personer och avsikten är att besöka Dössbergets 
Värdshus i oktober 2012 och där bjuda på lunch och underhållning.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-04 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sågmyra-Bjursås PRO, c/o XXX, 790 22 Sågmyra 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 214 Ansökan från Bubo HVB till aktivitetskassa 

Diarienummer SOC0187/12-753 

Beslut 

Ansökan från Bubo HVB beviljas med 9 000 kronor ur stiftelsen Johan Sunnanbergs och 
h.h. Anna Svinséns donation. 

 

Sammanfattning 
Enhetschefen på Bubo HVB har ansökt om bidrag för att kunna ge de som vistas på hemmet me-
ningsfulla aktiviteter på fritiden. Bubo HVB som är socialnämndens behandlingshem för ung-
domar med beslutade vårdinsatser av socialnämnden har fyra vårdplatser samt en akutplats, alltså 
totalt fem platser. Den egna budgeten tillåter inte dyrare aktiviteter så utöver biobesök och lik-
nande har ungdomarna inga möjligheter att t.ex. göra någon längre resa.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-04 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bubo HVB genom enhetschef Jessica Jansson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 215 Ansökan från BRIS region Mitt om bidrag till verksamhetsåret 2013 

Diarienummer SOC0086/12-753 

Beslut 

Ansökan från BRIS Region Mitt om bidrag till verksamhetsåret 2013 beviljas med 60 300 
kronor, motsvarande 5 kronor/barn i Falun ur Stiftelsen Ericssons fond för pauvres honteux. 

Sammanfattning 
BRIS Region Mitt har ansökt om bidrag med 120 590 kronor, för 12 059 barn i Falun vilket mot-
svarar 10 kronor/barn i kommunen till sin verksamhet 2013 för barn och ungdomar i Falun. So-
cialnämnden har under många år lämnat bidrag till denna verksamhet eftersom man anser det 
som en viktig uppgift i samhället att barn och ungdomar har någonstans dit man kan ringa vid 
svårigheter. Falun har utöver detta en egen hjälptelefon genom Dialogen dit barn kan ringa.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-03 

 
 
 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 216 Yttrande över detaljplan för gruppbostadshus vid Kopparvägen, Falu 
kommun 

Diarienummer SOC0177/12-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till Byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat detaljplan för Gruppbostadshus vid Kopparvä-
gen i Falu kommun till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra uppförandet av ett gruppbostadshus för funktionshindrade med sex lägenheter och 
gemensamhetsutrymmen. Socialförvaltningen har medverkat vid framtagandet av detaljplanen 
och tillstyrker planen i dess föreliggande form.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-03 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 217 Yttrande över detaljplan för bostäder i kv. Bergmästaren 15, Falu kommun 

Diarienummer SOC0186/12-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till Byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat detaljplan för bostäder i kv. Bergmästaren 15 i 
Falu kommun till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att möj-
liggöra uppförandet av ett bostadshus med elva lägenheter i kv. Bergmästaren. Byggnaden kan 
också användas för kontor eller hotell. Socialförvaltningen välkomnar att det planeras för fler 
bostäder i kommunen.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-03. 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-10-24 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 218 Information om Projekt Rehabpraktikcentrum RPC 

Diarienummer SOC0178/09-701, SOC0170/12-759 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar socialsekreterare Maria Ekelöf och informerar om Rehabprak-
tikcenter (RPC) som var ett projekt under perioden 1 november 2009 till 31 oktober 2010. Pro-
jektet skapades utifrån ett viktigt behov av att lyfta fram och bedriva ett förändringsarbete med 
individer med långtidsbiståndsbehov av ekonomiskt bistånd. Resultatet av projektet är att en ar-
betsmodell för målgruppen implementerats i ordinarie verksamhet. Verksamheten ser nu ett tyd-
ligt behov i rehabiliteringskedjan av en arbetsterapeuts kompetens. Mot bakgrund av detta har 
socialförvaltningen ansökt om projektmedel från Finsam för att anställa en sådan på heltid under 
ett år.  

 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
 
 


