
  1 (23) 

 
Postadress  

791 83 FALUN  
 

Besöksadress 
Stora Torget 
Stadshuset pl 2 

Telefonväxel 

023-830 00 

Organisationsnummer 

212000-2221 

Bankgiro 

218-0289 

Internet 

www.falun.se 

 

 
Falu kommun 
Socialnämnden 
 

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  
2015-12-16   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 

 Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 13:15 - 16:45 

Beslutande 

S  Christina Knutsson, ordförande  
MP Staffan Mild, 1:e vice ordförande 
M Göran Forsén, 2:e vice ordförande 
S Malin Wellhard 
S Mustafa Güclü 
S Claes Mankler 
C Kjell Eriksson 
M Lisa Larsbäck 
M Catharina Hjortzberg-Nordlund 
M Håkan Nohrén 
V Svante Olsson  
 

Utses att justera   Malin Wellhard 

Justeringsdag  2015-12-21  

Justerade paragrafer 211-228 

Underskrifter 

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

 
Ordförande………………………………………………………………. 

Ordförande 
 
Justerande.………………………………………………………………. 

Malin Wellhard  
 

Bevis 

Justering har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-12-16 

Datum när anslaget sätts upp 2015-12-23 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen  

Underskrift 

 …………………………………………………………… 
Ann Ayoub 



 Sammanträdesprotokoll 2 (23) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

 
Ej tjänstgörande ersättare S Kent Blomqvist 
 S Anneli Nilsson 
 S Annika Östling 
 C Agneta Ängsås, § 211-225 
 MP Kenth Carlson 
 FP Johan Schelin 
 KD Rita Magnusson 
  
Övriga deltagare Ylva Renström, socialchef 
 Åsa Johansson, sektionschef 
 Tina Lans, sektionschef 
 Magnus Nordahl, sektionschef 
 Ove Stenberg, Controller 
 Anna-Karin Olsson, ledningsstöd, § 222-223 
 Ann Ayoub, Sekreterare 
 

 
 

  



 Sammanträdesprotokoll 3 (23) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

Innehållsförteckning: 

§ 211 Rapportering av ej verkställda beslut LSS avseende tredje kvartalet 2015 ..... 4 

§ 212 Anmälan av ordförandebeslut ............................................................................. 5 

§ 213 Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................. 6 

§ 214 Skriftliga delgivningar ......................................................................................... 7 

§ 215 Muntlig information och övriga frågor ............................................................... 8 

§ 216 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbesök ...................................... 9 

§ 217 Entledigande av ersättare i sociala utskottet samt fyllnadsval ....................... 10 

§ 218 Delegation till ersättare för socialchef ............................................................. 11 

§ 219 Verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården inom 
socialnämnden .................................................................................................... 12 

§ 220 Bidrag ur stiftelse, Bubo HVB .......................................................................... 13 

§ 221 Bidrag ur stiftelse, Dialogen ............................................................................. 14 

§ 222 Avgift för hjälpmedel inom LSS och socialpsykiatrin .................................... 15 

§ 223 Vägledning LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ..... 18 

§ 224 Analys av nyckeltal, barn- och familjeområdet ............................................... 19 

§ 225 Ekonomisk rapport till och med november 2015 ............................................. 20 

§ 226 Översyn av Händelserikets verksamhet som daglig verksamhet samt förslag 
på avgift för övriga besökare ............................................................................. 21 

§ 227 Plan för internkontroll 2016 .............................................................................. 22 

§ 228 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn 23 

 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 4 (23) 
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§ 211 Rapportering av ej verkställda beslut LSS avseende 
tredje kvartalet 2015 

 Dnr SOC0014/15-787  
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäla att 22 ej verkställda beslut enligt 28 § f-g LSS har 
inrapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Sammanfattning 
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS, gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 
 
För tredje kvartalet 2015 har 22 ärenden rapporterats som ej verkställda och de avser: 
 
1 beslut om ledsagarservice 
9 beslut om kontaktperson 
1 beslut om avlösarservice 
2 beslut om korttidsvistelse 
1 beslut om boende för barn och ungdom 
6 beslut om bostad för vuxna 
2 beslut om daglig verksamhet   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-26 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 212 Anmälan av ordförandebeslut 

 Dnr SOC0016/15-002 
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgängliga.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
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§ 213 Anmälan av delegationsbeslut 

 Dnr SOC0016/15-002 
 
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 16 december 2015, 
§ 213 godkänns. 

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

1. Tecknade avtal september och oktober 2015. Förteckning 2015-12-04, beslut 46-
55. Dnr SOC0018/15 

2. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden, Förteckning 2015-12-03, beslut 56-
58. Dnr SOC0012/15 

3. Protokoll 2015-11-09 socialförvaltningens sektionssamverkan LSS. Dnr 
SOC0013/15 

4. Barn- och familjesektionen, Överflyttningsärende till Västerås kommun. Dnr 
SOC0175/15 

5. Barn- och familjesektionen, Lex Sarah-ärende, utredning och åtgärder. Dnr 
SOC0178/15 

6. Uppsägning av avtal om finansiering av forskarstuderande. Dnr SOC0132/12 

7. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 486-524. Pärmförvaring 

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

9. Sociala utskottets protokoll 2015-11-11, § 502-530.  Pärmförvaring 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

§ 214 Skriftliga delgivningar 

 Dnr SOC0006/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
16 december 2015, § 214. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 3 
december 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-10-22, § 229. Kommunens 
delårsrapport 2015-08-31 med årsprognos för Falu kommun samt revisionsrap-
port. Dnr SOC0003/15 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-10-22, § 233. Godkännande av 
sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess 
utskott. Övrig post 2015-11-18 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-10-22, § 270. Svar på motion från 
Madelene Vestin (SD) m.fl. Ta krafttag mot tiggeri i Falu kommun. Övrig post 
2015-11-18 

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-10-22, § 271. Svar på motion från 
Katarina Gustavsson (KD) Enkät till faluborna om våld i nära relationer. Dnr 
SOC0156/14 

5. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-10-22, § 272. Svar på motion från 
Katarina Gustavsson (KD) Möjligheter till chatt på nätet för våldsutsatta kvin-
nor. Dnr SOC0110/14 

6. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-10-22, § 275. Svar på motion från 
Maria Gehlin (FAP) m.fl. Ökat antal resursjobb, praktikplatser och utbild-
ningsplatser i Falu kommun. Dnr SOC0046/15 

7. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-10-22, § 276. Svar på motion från 
Maria Gehlin (FAP) och Stefan Clarström (FAP) Inrätta fältsekreterare i Falu 
kommun. Dnr SOC0077/14 

8. Beslut IVO 2015-11-16, tillsynsärende Vuxensektionen, missbruksenheten. 
Dnr SOC0052/15 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

§ 215 Muntlig information och övriga frågor 

 Dnr SOC0007/15-700 
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
16 december 2015, § 215. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Sektionschef Åsa Johansson (Vuxen) informerar om den lokala överenskommelsen 
avseende DUA för Falun. Överenskommelsen är tecknad av Arbetsförmedlingen 
och för Falu kommun AIK (Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvalt-
ningen). DUA står för Delegationen Unga till Arbete vars syfte är att genom sam-
verkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 
Förutom arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten bedrivs verksamheten i 
samverkan med socialförvaltningen och försäkringskassan.  

 
 På begäran av socialnämnden ger sektionschef Åsa Johansson (Vuxen) återkopp-

ling på en anonym rapport om misstanke om missförhållande enligt Lex Sarah som 
tidigare anmälts i nämnden.  
 

 Socialchef Ylva Renström informerar om vilka frågor man i ledningsgruppen 
beslutat att fokusera på under 2016: 
 
Viktigast är kompetensförsörjningen. Inom myndighetsutövningen barn- och fa-
miljeområdet är det mycket svårt att hitta kompetent personal. Arbetsbelastningen 
är hög vilket också medför att personal slutar. Även andra områden inom socialför-
valtningen har rekryteringssvårigheter, men inte i samma akuta utsträckning.  En 
handlingsplan har utarbetats, men utmaningen är ändå stor och det behövs olika 
satsningar. Den här situationen går inte att vända snabbt, långsiktig lösning behövs. 
 
En hög arbetsbelastning medför pressad personal. Inom flera verksamheter når vi 
inte längre upp till lagens intentioner och det kan också innebära en etisk press på 
medarbetaren. Det här har pågått under flera år och denna nedåtgående spiral måste 
brytas. Därför behöver arbetsmiljön vara i fokus under nästa år. För att bland annat 
värna om en bra arbetsmiljö har ett värdegrundsarbete startat i förvaltningen och 
ska pågå under nästa år.  En arbetsgrupp har bildats, men alla medarbetare ska vara 
med i diskussioner. En gemensam utbildning ska genomföras. 
 
Under den revision som genomfördes under året framkom synpunkter från många 
medarbetare att förvaltningen har ett ”stuprörstänkande”. En swot analys ska ge-
nomföras för att kartlägga organisationen och hur vi kan motverka de interna ”stup-
rören”. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

§ 216 Rapport från förtroendevalda över verksamhetsbesök 

 Dnr SOC0072/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verksam-
hetsbesök som förtecknats i protokoll den 16 december 2015 § 216. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 
 
 Ersättare Kent Carlson (MP) har besökt servicebostäderna Kardmakaren och 

Tingsvägen. 
 
 Ersättare Rita Magnusson (KD) har besökt gruppboende Bjungnäsvägen i 

Sundborn. 
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§ 217 Entledigande av ersättare i sociala utskottet samt fyll-
nadsval 

 Dnr SOC0005/15-700 
 
Beslut 

1. Malin Ögren (M) entledigas från uppdraget som ersättare i sociala utskottet. 
 

2. Helena Lindström (M) utses till ersättare i sociala utskottet. 
 

3. Beslutet gäller från och med den 17 december 2015 
 
 
Sammanfattning 
Malin Ögren (M) har av kommunfullmäktige den 26 november 2015 entledigats från upp-
draget som ersättare i socialnämnden. Malin Ögren har haft uppdrag som ersättare i social-
nämndens sociala utskott. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Malin Ögren 2015-11-23 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Malin Ögren 
Helena Lindström 
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§ 218 Delegation till ersättare för socialchef 

 Dnr SOC0001/15-002  
 
Beslut 

Anna-Karin Olsson, ledningsstöd och konsult har rätt att på delegation fatta beslut i 
samtliga i delegationsordningen ingående punkter gällande socialchef under perioden 1 
januari 2016 till och med 12 februari 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Under 2015 har ledningen på socialförvaltningen inte fullt ut haft alla tjänster tillsatta vil-
ket gör att arbetsbelastningen ökat. Från och med september har ett ledningsstöd anlitats. 
Anna-Karin Olssons uppdrag vid förvaltningen förlängs till och med den 12 februari 2016.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-03 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Anna-Karin Olsson 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

§ 219 Verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjuk-
vården inom socialnämnden 

 Dnr SOC0207/15-770  
 
Beslut 

1. Socialchef Ylva Renström utses till verksamhetschef enligt § 29 HSL (Hälso- och 
sjukvårdslagen) för den kommunala hälso- och sjukvården inom socialförvaltningen 
från och med 1 januari 2016. 
 

2. Socialstyrelsen underrättas om beslutet enligt 6 kap. 7 § Lag om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område. 

 
Sammanfattning 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen §§ 20-30 skall ledningen av hälso- och sjukvården vara 
så organiserad att den tillgogoser hög patientsäkerhet och god kvalitet samt god kostnads-
effektivitet. Inom hälso- och sjukvården ska det finnas någon som ansvarar för verksam-
heten, en verksamhetschef.  
 
Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har 
tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Omvårdnads-
förvaltningens förvaltningschef Pia Joelsson får därför i uppdrag av socialchef Ylva Ren-
ström att fullgöra enskilda ledningsuppgifter inom hälso- och sjukvården eftersom om-
vårdnadsförvaltningen utför dessa tjänster åt socialförvaltningen.  
 
Hälso- och sjukvård i socialförvaltningen bedrivs i huvudsak inom gruppboenden och en-
heter inom daglig verksamhet samt inom den kommunala psykiatrin.  
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-02 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialstyrelsen 
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§ 220 Bidrag ur stiftelse, Bubo HVB 

 Dnr SOC0205/15-046  
 
Beslut 

Bubo HVB beviljas 15 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns dona-
tion till utrustning av rum för avslappning och kreativitet. 

 
Sammanfattning 

Bubo HVB (hem för vård och boende) är en enhet inom socialförvaltningens barn- och 
familjesektion som tar emot ungdomar mellan 14 och 18 år. Verksamheten vill inreda rum 
för avslappning och kreativa aktiviteter tillsammans med ungdomarna. Detta ligger utöver 
det kommunen skall tillhandahålla i ett HVB. 
 
Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då den får användas till nöd-
lidande och ekonomiskt svaga personer och kollektiva åtgärder för att förbättra sociala 
förhållanden.     
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-01 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Bubo HVB, enhetschef Jessica Jansson 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
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§ 221 Bidrag ur stiftelse, Dialogen 

 Dnr SOC0206/15-046  
 
Beslut 

Dialogen i samverkan med externa parter beviljas 10 000 kronor till uppmärksamhets-
veckan ”Vart femte barn” ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 

Riksorganisationen CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) lanse-
rade kampanjen ”Vart 5:e barn” för ett antal år sedan. Kampanjen har inneburit att man på 
olika sätt i landets kommuner under vecka 7 givit uppmärksamhet om att vart 5:e barn le-
ver i en missbruksmiljö. Under uppmärksamhetsveckan ges ett brett utbud av aktiviteter 
och programpunkter med information till olika målgrupper. För att kunna genomföra denna 
vecka behövs medel till föreläsare och lokaler.  
 
Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då den får användas till nöd-
lidande och ekonomiskt svaga personer och kollektiva åtgärder för att förbättra sociala 
förhållanden.     
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-01 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Enheten Dialogen, socialförvaltningen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

§ 222 Avgift för hjälpmedel inom LSS och socialpsykiatrin 

 Dnr SOC0168/15-740  
 
Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Hjälpmedelsavgift på 50 kronor per månad tas ut för egna hjälpmedel i särskilt 
boende inom LSS och socialpsykiatri från och med den 1 mars 2016 för de som 
är över 20 år. 
 

2. Hjälpmedelsavgift på 150 kronor per månad tas per komplett hjälpmedel när det 
är färdigförskrivet i ordinärt boende inom LSS och socialpsykiatrin från och 
med den 1 mars 2016 för de som är över 20 år. 

 
3. Fakturering av hjälpmedelsavgift sker kvartalsvis 
 

Socialnämnden beslutar för egen del 
 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Reservation 
Svante Olsson (V) reserverar sig mot beslut nr 1 (bilaga § 222) 
 
Sammanfattning 
För att göra det enkelt och jämlikt för medborgarna i Dalarna så rekommenderar den ge-
mensamma nämnden Hjälpmedelsnämnden Dalarna, kommunerna i Dalarnas län att anta 
en enhetlig och gemensam avgift avseende hanteringen av hjälpmedel.  
 
Falun tillämpar redan stora delar av de rekommenderade avgifterna. Det som är nytt är 
hjälpmedelsavgift inom särskilt boende för äldre och särskilt boende inom LSS och so-
cialpsykiatri.  
 
Vid socialnämndens sammanträde den 28 oktober 2015, § 191, ställdes förslag om avgift 
för hjälpmedel inom LSS och socialpsykiatrin. Förvaltningens förslag gick emot Hjälpme-
delsnämnden Dalarnas rekommendationer och av den anledningen återremitterades ärendet 
för vidare utredning. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag men med korrigering av tidpunkten från 1 januari 
till 1 mars 2016 samt att beslutet omedelbart justeras. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-17 
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Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S) och Göran Forsén (M): Enligt socialförvaltningens förslag med 
korrigering av tidpunkten när avgifterna ska börja tas ut till den 1 mars 2016 (förslag 1 och 
2) samt att beslutet omedelbart justeras. 
Svante Olsson (V): Avslag på förvaltningens förslag nr 1. Bifall till övriga förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar 
enligt Christina Knutssons (S) och Göran Forséns (M) förslag. 
 
 
 

 

Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 
Bilaga § 222  
 
Reservation 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att "Hjälpmedelsavgift på 50 kronor per månad tas ut för egna 
hjälpmedel i särskilt boende inom LSS och socialpsykiatri från och med den 1 januari 2016 för de 
som är över 20 år." 
 
Likvärdiga avgifter mellan kommuner i Dalarna anges som skäl. Anser inte att detta argument är 
hållbart. Beslutet drabbar grupper av individer som tillhör de mest utsatta i samhället dels utifrån 
funktionshinder men också ekonomiskt. Beslutet går också emot vad som föreskrivs i LSS paragraf 
5 att "Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra." 
 
Finns också betydande risk att personer med lindrig utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk pro-
blematik av ekonomiska skäl avstår från adekvata hjälpmedel. 
 
Hänvisar i övrigt till Socialförvaltningens skrivelse i ärendet: I beredningen av ärendet till hjälpme-
delsnämnden så var tjänstemännen i beredningsgruppen överens om att konstruktionen med en 
månatlig avgift på 50 kronor månaden inte var en bra lösning för de, oftast yngre, personer med 
funktionshinder som bor i boenden inom LSS och psykiatri. Detta för att man i dessa boenden ofta 
bor en hel livstid och att den samlade hjälpmedelsavgiften då inte står i proportion till den enskildes 
förbrukning av hjälpmedel. Socialförvaltningen delar denna uppfattning." 
 
Falun 2015 12 16 
 
Svante Olsson 
Vänsterpartiet 
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§ 223 Vägledning LSS, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

 Dnr SOC0209/15-740  
 
Beslut 

Vägledning för LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, antas och 
gäller från och med den 1 januari 2016. 

 
 
Sammanfattning 
För att säkerställa samsyn och likvärdighet i handläggning och verkställighet inom LSS, 
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, har förvaltningen tagit fram en 
vägledning inom detta område. En del av de punkter revisionen tog upp i samband med 
granskningen av LSS är hanterade i och med att denna vägledning har tagits fram och att 
den följs. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-02 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sektionschef LSS 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

§ 224 Analys av nyckeltal, barn- och familjeområdet 

 Dnr SOC0003/15-042  
 
Beslut 

Redovisningen av nyckeltal avseende barn- och familjeområdet godkänns. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med resurser från led-
ningsförvaltningen genomföra en analys av verksamheten utifrån de nyckeltal som pre-
senteras i jämförelser med landets kommuner. Ledningsförvaltningen har sammanställt 
tabeller samt ordnat med studiebesök från Trelleborg. Socialförvaltningen har analyserat 
nyckeltalen och lämnar nu i en rapport som rör barn- och ungdomsområdet olika slutsatser.  
 
Socialförvaltningen har utgått från jämförelsekommuner 2014 vid sina analyser. Slutsatsen 
är att Falu kommun/socialförvaltningen inte sticker ut på något sätt. Falu kommun ligger 
på en mellannivå för 2013 och 2014 och det är en förbättring med 2012.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-11 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikonroet 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

§ 225 Ekonomisk rapport till och med november 2015 

 Dnr SOC0003/15-042 
 
Beslut 
 

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

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på 
23,4 mkr till årets slut. 

 Socialnämnden och administration bedöms sammantaget hålla budgeten. 
 Förvaltningsledning beräknas få ett underskott på 1,5 mkr på grund av utköp av so-

cialchef. 
 Vuxensektionens prognos beräknas till -3,4 mkr varav -4,0 mkr avser HVB/SIS 

kostnader och -2,5 mkr köpta insatser inom missbruk. Antal LVM uppgår hittills 
under året till elva stycken. Prognosen för ekonomiskt bistånd ger till ett överskott 
på 5,5 mkr. 

 Barn- och familjesektionens prognos beräknas till -17,0 mkr främst på grund av att 
antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att överstiga budgeterad nivå 
med -13,0 mkr och familjehem med -1,5 mkr. Antal anmälningar uppgår i snitt till 
170 stycken de elva första månaderna mot 147 samma period föregående år. Myn-
dighetsgrupperna prognostiseras att hålla budgeten. 

 LSS-sektionens prognos uppgår till -1,5 mkr. Nya assistansärenden beräknas över-
skrida budget med 1,5 mkr. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 5,2 % till och med oktober. Målet en-
ligt förvaltningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5.0 % år 2018. 
På grund av efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad 
jämfört med föregående månadsrapport. 

 
_________________________________________________________ 
Skickas till 
Kommunrevisionen 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

§ 226 Översyn av Händelserikets verksamhet som daglig 
verksamhet samt förslag på avgift för övriga besökare 

 Dnr SOC0200/15-742 
 
Beslut 

1. Händelseriket ses över under 2016 för att nå ökad effektivitet och eventuellt bredda 
verksamheten. 
 

2. En kostnad per timmer med 200 kronor kommer att faktureras verksamheter som 
inte tillhör socialnämnden från och med 1 mars 2016. 
 

3. Händelseriket går ut med en information om sin verksamhet internt i kommunen i 
syfte att öka bokningsgraden. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen fick uppdrag av socialnämnden i oktober 2015 att se över hur Händel-
seriket ska användas som daglig verksamhet samt lämna förslag på avgift för övriga besö-
kare.   
 
Ansvarig chef ska under år 2016 se över Händelserikets verksamhet för kostnadsanpass-
ning. Översynen behöver ske i två steg. Först informera externa verksamheter om att besö-
ken kommer att avgiftbeläggas och följa upp konsekvensen av det. Därefter utreda vidare 
hur stor outnyttjad kapacitet som finns och på vilket sätt det är möjligt att utveckla daglig 
verksamhet på Händelseriket.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-03 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sektionschef LSS 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

§ 227 Plan för internkontroll 2016  

 Dnr SOC0208/15-007  
 
Beslut 

Upprättat förslag till internkontrollplan för 2016 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram en plan för den interna kontrollen 2016. Det främsta 
syftet med intern kontroll är att fastställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen 
uppfylls. Intern kontroll är därmed ett verktyg av väsentlig betydelse för såväl den politiska 
ledningen som den professionella och omfattar alla system och processer som syftar till att 
styra ekonomin och verksamheten. 
 
Granskningsområden för 2016: 
 

 Dokumenthantering: Allmänna handlingar som inkommer via e-post 
 Styrdokument: Oegentligheter 
 Upphandling och inköp: Avtalsdatabas 
 Medarbetare: Personalförsörjning 
 Verksamhet/Processer: Uppföljning av placering 
 Verksamhet/Processer: Placering Barn/Ungdomar 
 Verksamhet/Processer: Återsökning av ekonomiska medel från Migrationsverket 
 Verksamhet/Processer: Rutiner för säker och systematisk hantering av inkommen 

handling 
 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-02. 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-12-16 

 

 

§ 228 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för 
ensamkommande barn 

 Dnr SOC0210/15-750  
 
Beslut 

1. Arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn fastställs 
till 2 000 kronor per månad och uppdrag. 
 

2. Omkostnadsersättningen, inkluderar alla omkostnader för uppdraget, till särskilt 
förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn fastställs till 500 kronor per 
månad per uppdrag. 
 

3. Ersättningarna gäller från och med 1 januari 2015. 
 
Sammanfattning 
Ensamkommande barn kommer till Falu kommun som asylsökande utan uppehållstillstånd, 
de får då en god man under tiden asylprocessen pågår. God man hanteras av överförmyn-
darnämnden. När det är klart att ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd skall en 
särskilt förordnad vårdnadshavare utses hos tingsrätten. Före 2015 har överförmyndarkon-
toret administrerat ersättningarna till särskilt förordnad vårdnadshavare, men enligt en 
överenskommelse ska socialförvaltningen ansvara för alla som förordnas från och med 1 
januari 2015. AIK (Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen) finansie-
rar ersättningarna.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-08 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschef ensamkommande barn 
Enhetschef resursgruppen/familjerätten 
 
 
 


