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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 
 

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn, kl. 13:15–16:00 

 

Beslutande  

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

  §§ 74, 75, 77-99 C Annika Eriksson 

 S Claes Mankler, 1:e vice ordf FAP Hans Matsols 

 S Mustafa Güclü KD Håkan Nohrén 

 - Renée Andersson  

 - Stefan Nyrén  

  

Tjänstgörande MP Kenth Carlson  i stället för Sara Ritäkt (MP) 

ersättare C Kjell Eriksson  i stället för Jean-Francois Loise (M) 

 S Ingvar Sahlander, § 76  i stället för Christina Knutsson (S) 

Övriga deltagare 

Ersättare S Ingvar Sahlander 

 S Kent Blomqvist  

 S Sonja Skansgård   

  

Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Åsa Johansson, sektionschef

 Ylva Renström, utredningssekr Marie Pettersson, sektionschef  

 Ove Stenberg, controller Johan Gnospelius, sektionschef  

 Daniel Johansson, alkoholhandl Ann Ayoub, sekreterare 

Utses att justera Mustafa Güclü  

Justeringsdag 2013-05-03  

Justerade paragrafer 74-99, exkl §§ 75-77, 98 som omedelbart justerats 2013-04-24 

 (75-79 sekretess) 

  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………………… 

  Ann Ayoub 

 Ordförande …………………………………………………… 

  Christina Knutsson Claes Mankler, § 76 

 Justerande …………………………………………………… 

   Mustafa Güclü 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2013-04-24 

Datum när anslaget sätts upp 2013-05-06 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

  ……………………………………………………….. 

  Ann Ayoub 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 74 Ändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/13-700 

Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

 Nytt ärende – Information om personalsituationen efter överlämnandet av personlig 

assistans till Omsorgscompagniet AB. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75-79 Sekretessärenden 

 

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

gängliga.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Information om personalsituationen efter överlämnandet av person-
lig assistans till Omsorgscompagniet AB 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde informeras nämnden om personalsituationen i samband med 

överlämnandet av personlig assistans till Omsorgscompagniet AB (OC).  

 Kommunen hade 140 ärenden med personlig assistans varav 101 ärenden hade an-

nan utförare än kommunen 

 170 personliga assistenter + vikarier på bemanningscenter 

 28 personliga assistenter tackade nej till att gå över till Omsorgscompagniet AB 

- 1 person ändrade sig och gick över till OC 

- 8 personer anställda av omvårdnadsförvaltningen  

- 1 person anställd av arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK)  

- 1 person anställd av socialförvaltningens vuxensektion  

- 3 personer har köpts ut 

- 6 personer anställda av socialförvaltningens LSS-sektion  

- 1 person har sagt upp sig på egen begäran 

- 7 personer saknar fortfarande placering 

 Av de 7 personer som fortfarande saknar placering är: 

- 2 utbildade undersköterskor föräldralediga. De kommer att få placering på LSS-

sektionen eller omvårdnadsförvaltningen under 2014. 

- 1 person har vikariat på trafik- och fritidsförvaltningen 

- 1 person till kostenheten, besked inom kort 

- 1 person till LSS daglig verksamhet, besked inom kort 

- 2 personer långtidssjukskrivna. Av dessa två läser en till lärare och en är outbil-

dad.  

En av de ovanstående 28 personerna tackade ja till erbjudandet om omvårdnadsut-

bildning på Svensk Vård & Kompetensutveckling.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 

Ordförande Christina Knutsson (S): 

 Kommunfastigheter anordnade ett seminarium om fastighetsförvaltning där 

presidiet och socialchef Ingalill Frank deltog. Ett mycket bra seminarium.  

 Flera av socialnämndens ledamöter deltog i halvdagskonferens tisdagen den 16 

april 2013 ”Investera i social och ekonomisk hållbarhet”. En bra halvdag med in-

tressanta föreläsningar. 

 

1:e vice ordförande Clas Mankler (S) och ersättare Kent Blomqvist (S): 

 Redogör från konferensen ”Stärk stöd och skydd för barn och unga” i Tällberg den 

20 mars 2013. En mycket bra dag som innehöll information om förändringar i lag-

stiftningen som ger stärkt stöd och skydd för barn och unga.  

 

Vuxensektionens chef Åsa Johansson: 

 Informerar om kommande lagändringar i socialtjänstlagen avseende 

försörjningsområdet respektive missbruksområdet.  

Inom försörjningsområdet är det förändringar i beräkning av inkomster samt 

utökade möjligheter att anvisa praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. 

Dessa förändringar träder i kraft 1 juli 2013.  

Inom missbruksområdet har regeringen nu fattat beslut om att införa en ny 

bestämmelse i socialtjänstlagen respektive Hälso- och sjukvårdslagen som innebär 

att ”landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om samarbete när 

det gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel 

eller andra beroendeframkallande medel”.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Skriftlig information 

Diarienummer SOC0006/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad 

den 15 april 2013med bilagor enligt följande: 

1. Protokoll från Socialförvaltningens Förvaltningssamverkansgrupp 2013-

03-25. Dnr SOC0013 

2. Protokollsutdrag omvårdnadsnämnden 2013-03-20, § 29; Verksamhetsbe-

rättelse anhörigstöd 2012. Övrig post 2013-03-25 

3. Sammanställning av Kris- & Våldsprojektet 2010-2012. Dnr SOC0130/09 

4. Avslutande handlingar för nedläggning av Brottsofferjouren i Falun. Övrig 

post 2013-03-28 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/13-002 

 Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 24 april 2013, § 83 

godkänns. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegations-

ordning. Beslut som tas på delegation ska redovisas för socialnämnden. 

 Tecknade avtal februari 2013, beslut 14-17. Dnr SOC0019/13 

 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten och slutna sällskap. Förteckning 

2013-04-10. Dnr SOC0082/13 

 Personalärenden, anställningar och entlediganden. Beslut 283-316. Pärmförvaring 

 Sociala utskottets protokoll 2013-04-03, §§ 145-176. Pärmförvaring 

 Lex Sarah-ärenden. Dnr SOC0055/13, SOC0056/13, SOC0073/13 och SOC0083/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Ekonomisk rapport till och med mars 2013  

Diarienummer SOC0003/13-042 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 31 mars 2013. 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med mars 2013 samt 

analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 

 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett överskott gent emot budget med 1,0 

mkr vid årets slut. 

 Förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje med budget. 

 Vuxensektionen bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvikelse 

mot budget med -3,5 mkr. 

 Barn- och familjesektionen bedömer att familjehem/jourhem ligger i linje med bud-

get. HVB-placeringar bedöms få ett överskott på 1,0. 

 LSS-sektionen bedömer att budgetavvikelsen för grupp-/servicebostad blir 3,5 mkr 

på grund av att de planerade gruppbostäderna inte kommer att starta under året. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens ekonomiska rapport till och med mars 2013, daterad 2013-04-18 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Ekonomikontoret 

Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Ändring av öppettider för socialförvaltningen 

Diarienummer SOC0087/13-700 

Beslut 

 

1. Socialförvaltningen ska ha samma expeditionstid året om, måndag – fredag kl. 08.00 – 

16.00. 

2. Förändringen träder i kraft 1 september 2013. 

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller förslag om ändrad expeditionstid som innebär att socialförvaltningen har 

samma öppettider året om, dvs. kl. 08.00 – 16.00. Idag gäller måndag – fredag kl. 08.00 – 

17.00 och juni – augusti kl. 08.00 – 16.00. Genom att alltid ha expeditionstid till kl. 16.00 

skulle förvaltningen mer effektivt kunna använda länsjouren som börjar kl. 16.00 under 

vardagar. Ett annat viktigt skäl är att förbättra arbetsmiljön då handläggarna ges lite större 

möjlighet till ostörd tid för dokumentation samt att färre sena besök i lokalerna kan före-

bygga hot och våldssituationer. Ändringen föreslås träda i kraft direkt efter sommarens 

expeditionstid, dvs. 1september 2013.   

Beslutet är enligt förvaltningens förslag 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-08 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Revidering av kommunens tillstånds- och tillsynsavgifter gällande 
serveringstillstånd, folköl och tobak 

Diarienummer SOC0084/13-706 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. I samband med nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd höjs 

prövningsavgiften till 12 000 kronor. Vid ansökan har den sökande tre försök på sig 

att klara kunskapsprovet. 

2. Vid ett icke godkänt kunskapsprov kostar nästa ansökningsomgång 3 000 kronor. 

3. Prövningsavgiften höjs till 9 000 kronor för tillfälliga serveringstillstånd till allmän-

heten för extern sökande. I händelse av att kunskapsprov saknas tillkommer 3 000 

kronor. 

4. Två nya årsomsättningsklasser gällande tillsyn av serveringsställen införs. Vid 

årsomsättning av alkohol mellan 3 000 001 – 5 000 000 kronor debiteras 12 000 

kronor, och vid omsättning > 5 000 000 kronor debiteras 15 000 kronor.  

5. Om restaurangrapporten inte kommer in i tid fr.o.m. period 2013, tillkommer en på-

minnelseavgift på 500 kronor för påminnelse nummer två.  

6. På övriga punkter gäller fortsättningsvis de nuvarande avgifterna. 

7. Förändringen ska gälla fr.o.m. 1 september 2013.  

 

Sammanfattning 

Rätten att ta ut avgifter regleras i alkohollagen avseende prövning av tillstånd samt tillsyn 

av serveringsställen och försäljning av folköl och tobak. En ny alkohollag trädde i kraft 

den 1 januari 2011 där det framgår att den som söker stadigvarande serveringstillstånd och 

tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska avlägga ett kunskapsprov. Enligt lag har 

kommunerna rätt att ta ut en kostnad för att administrera provet. För kommunens del har 

kunskapsprovet inneburit helt nya arbetsuppgifter som för kommunen inneburit ökade 

kostnader och en ökad arbetsbelastning.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter. Själkostnadsprincipen gäller, men avgiften be-

höver ej motsvara kostnaden i varje enskilt fall utan får utgå från schablon. Senaste revide-

ringen av dessa avgifter gjordes 2009.   

 

Beslut 1-6 är enligt förvaltningens förslag. 

 



17 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-18 

Förslag på sammanträdet. 

Christina Knutsson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt följande tilläggsförslag:  

Förändringen ska gälla fr.o.m. 1 september 2013. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen 
för servering av alkohol till allmänheten på Aspeboda golfrestaurang  

Diarienummer SOC0094/13-702 

Beslut 

Enskilda firman XXX beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa 

alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten i serveringslokaler samt på uteserve-

ring enligt bifogade ritningar på Aspeboda golfrestaurang, Storgården 10, 791 93 

Falun. Serveringstid kl. 11:00 – 21:00.  

Sammanfattning 

Enskilda firman XXX har ansökt hos socialförvaltningen om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker 

och spritdrycker till allmänheten på Aspeboda golfrestaurang. Tillstånd söks för servering i 

serveringslokal och på uteservering mellan kl. 11:00 och 21:00. Samtliga remissinstanser i 

ärendet har tillstyrkt ansökan.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-08 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

XXX, 784 43 Borlänge 

Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Start av familjecentral 2 i Falun 

Diarienummer SOC0099/13-753 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Familjecentral 2 startas i Falun med Britsarvets vårdcentrals upptagningsområde som 

bas.  

Sammanfattning 

I början av 2011 öppnade Elsborgs familjecentral på Sturegatan 30. Det är Faluns första 

familjecentral i samverkan mellan Falu kommun och Dalarnas landsting. I februari 2012 

tillsatte samverkansberedningen för Falu kommun och Dalarnas landsting en styrgrupp och 

en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram ett underlag för etablering av Familjecentral 

2. I styrgruppen representeras Falu kommun bl.a. av socialchefen.  

Ytterligare en familjecentral i Falun skulle vara en stor fördel och viktig satsning även uti-

från likvärdighet för kommuninnevånarna. Behovet av ytterligare en familjecentral har 

blivit än mer tydlig under den tid som Elsborgs familjecentral har varit i drift. I Britsarvets 

vårdcentrals upptagningsområde ingår Britsarvet, Bjursås, Grycksbo och Sågmyra.      

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-09 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om ekonomiskt bidrag för 
verksamhetsåret 2013 

Diarienummer SOC0098/13-753 

Beslut 

Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 

2013 beviljas med 5 025 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets fond. 

Sammanfattning 

Adoptionscentrum Dalarna är en lokal ideell förening som arbetar med olika verksamheter 

inom området adoption. Föreningen har 148 medlemmar och av dessa finns 47 familjer i 

Falu kommun. Föreningen ansöker om 5 025 kronor som verksamhetsbidrag för de i före-

ningen som kommer från Falu kommun. Ansökan avser 1 500 kronor som är ett grundbi-

drag som söks från varje kommun för att täcka föreningens administration m.m. Dessutom 

ett belopp på 75 kronor per medlem från Falun. Adoptionscentrum bedöms fylla en viktig 

funktion i sitt arbete med att stödja blivande adoptionsfamiljer.  

Medel tas ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets fond som är avsedd till vård och fostran för 

barn och ungdomar.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-09 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Adoptionscentrum Dalarna, c/o kassör XXX, 784 37 Borlänge 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Ansökan från Delfinens allaktivitetshus om ekonomiskt bidrag till 
verksamhet 2013 

Diarienummer SOC0092/13-753 

Beslut 

Ansökan från föreningen Delfinens allaktivitetshus, Kopparvägen 39 B, 791 41 Falun, 

om ekonomiskt bidrag till verksamhet under 2013 beviljas med 10 000 kronor ur Stif-

telsen Hjalmar Grönblads testamentsfond. 

 

Sammanfattning 

Delfinens allaktivitetshus är en förening för boende i bostadsområdet Nedre Norslund. 

Föreningen har många olika aktiviteter såsom studiecirklar, café, kulturfester, resor, öppen 

förskola m.m. Föreningen stöds bl.a. av Kopparstaden AB, Hyresgästförening och Ver-

dandi.   

Föreningen ansöker om ekonomiskt bidrag för utflykt till Furuviksparken i sommar med 

bidrag till kostnaden för buss och chaufför från Dalatrafik. Vidare söks bidrag till familje-

festen Norslundsdagen den 13 augusti 2013. Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för pauvres 

honteux är lämplig för ändamålet.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-10 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Delfinens allaktivitetshus, Kopparvägen 57 D, 791 41 Falun  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Ansökan från IOGT-NTO, Lf 92 Falun, om bidrag till 
dagkoloniverksamhet på Lilltorpet sommaren 2013 

Diarienummer SOC0077/13-753 

Beslut 

Ansökan från IOGT-NTO i Falun om bidrag till dagkoloniverksamhet sommaren 2013 

beviljas med 30 000 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets donationsfond. 

Sammanfattning 

IOGT-NTO i Falun ansöker om ekonomiskt bidrag till dagokoloniverksamhet på Lilltorpet 

sommaren 2013. Dagkoloniverksamheten har bedrivits där under flera somrar. Många barn 

behöver sysselsättning och omsorg under sommaren och denna verksamhet har möjlighet 

att ge barn en meningsfull sommarupplevelse. Socialförvaltningen har tidigare under 

många år stöttat verksamheten med bidrag. Lämplig fond är Stiftelsen Enskilda barnhem-

mets donationsfond som är avsedd för barn och ungdomar.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-18 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

IOGT-NTO i Falun, c/o XXX, 791 73 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Ansökan från omvårdnadsnämnden om grundbidrag till pensionärs-
organisationer 2013 

Diarienummer SOC0097/13-753 

Beslut 

Ansökan om bidrag till pensionärsorganisationer 2013 beviljas med 202 110 kronor ur 

Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

Sammanfattning 

Omvårdnadsnämnden i Falu kommun ansöker om ekonomisk finansiering till det fasta 

grundbidraget till kommunens pensionärsorganisationer. Totalt omfattas 6 737 medlem-

mar, tillhörande 14 olika pensionärsorganisationer i hela kommunen. Grundbidraget har 

utgått sedan 1997. De 30 kronor/medlem som omvårdnadsnämnden ansöker om hos 

socialnämnden har genom åren finansierats genom flera för ändamålet tillämpliga do-

nationer.  

Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux är i första hand avsedd att användas för 

boende i f.d. Falu stad, men kan efter Kammarkollegiets permutation även användas för 

kollektiva ändamål över hela kommunen.   

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-10 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Respektive pensionärsorganisation genom Omvårdnadsförvaltningens försorg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Ansökan från RIA Hela Människan i Falun om verksamhetsbidrag 
2013 

Diarienummer SOC0086/13-753 

Beslut 

Ansökan från Föreningen RIA Hela Människan i Falun om ekonomiskt bidrag till verk-

samheten 2013 beviljas med 280 000 kronor ur Hjalmar Grönblads testamentsfond. 

 

Sammanfattning 

Föreningen RIA Hela Människan ansöker om ekonomiskt bidrag med 280 000 kronor. 

Socialnämnden har under många år beviljat RIA bidrag. För 2012 erhöll föreningen 

250 000 kronor. Eftersom kostnadsläget har gått upp på flera områden söks ett högre be-

lopp för 2013. 

Sedan år 2000 har föreningen erhållit 250 000 kronor i bidrag varje år. Lämplig Stiftelse är 

Hjalmar Grönblads fond för pauvres honteux som får användas till kollektiva ändamål i 

hela kommunen.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-10 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Föreningen RIA Hela Människan, Kristinegatan 17, 791 73 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Ansökan från Studiefrämjandet om donationsmedel till Seasidefesti-
valens pedagogiska del 

Diarienummer SOC0085/13-753 

Beslut 

Ansökan om ekonomiskt bidrag ur fonder till Studiefrämjandets Seasidefestival 2013 

avslås. 

 

Sammanfattning 

Studiefrämjandet arrangerar Seasidefestivalen i Falun sedan tio år tillbaka. Alla som arbe-

tar med konserten gör de ideellt med hjälp av ett 100-tal volontärer. Festivalen är drogfri 

och gratis för besökarna. Studiefrämjandet samverkar med flera organisationer och projekt. 

Under 2013 vill Studiefrämjandet förstärka den pedagogiska delen av festivalen och kost-

naden för det beräknas uppgå till 40 000 kronor. Den totala kostnaden exklusive personella 

kostnader uppgår till ca 240 000 kronor. 

Ansökan avslås eftersom Studiefrämjandet har blivit beviljad 75 000 kronor i evene-

mangsbidrag av Falu kommun. Det vanliga är att bidrag bara beviljas från ett håll i kom-

munen.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-12 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Studiefrämjandet i Dalarna, verksamhetschef XXX, 791 70 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Ansökan från Svärdsjö-Enviken SPF-förening om ekonomiskt bidrag 
till resa för medlemmar 80 år och äldre 

Diarienummer SOC0241/12-753 

Beslut 

Ansökan från Svärdsjö-Enviken SPF-förening om ekonomiskt bidrag till resa för 

pensionärer över 80 år beviljas med 28 000 kronor ur Stiftelsen Anna Svedlunds do-

nation.  

 

Sammanfattning 

Svärdsjö-Enviken SPF-förening ansöker om bidrag till pensionärer över 80 år. Medlem-

marna har svårigheter att själva komma med på föreningens möten och resor. Föreningen 

planerar en uppmuntringsresa till Garpenbergs slott. Föreningen har 79 medlemmar och 

totalt ansöks om 28 000 kronor för 70 deltagare. Socialnämnden har under flera år beviljat 

bidrag till resa och har då satt en norm om 400 kronor/deltagare.  

Stiftelsen Anna Svedlunds donation har en destinärskrets som omfattar i första hand gamla 

Svärdsjö kommun och bidrag får delas ut till ”behövande”. Eftersom många av deltagarna 

har låga pensioner och i stället för att inkomstpröva samtliga ger nämnden bidrag kollektivt 

då fonden har ett så stort disponibelt kapital att det bedöms möjligt att göra ett undantag.   

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-10 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Svärdsjö-Enviken SPF-förening, c/o XXX 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Västra Falun i Falu kom-
mun 

Diarienummer SOC0089/13-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till stadsbyggnadskontoret som so-

cialnämndens yttrande. 

 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadskontoret i Falu kommun har remitterat detaljplan för del av kvarteret Västra 

Falun till bl.a. socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att, inom flera 

fastigheter i kvarteret Västra Falun, möjliggöra utveckling med främst bostäder, kontor och 

butiker. Detaljplanen ska medge en utveckling som bidrar till en förtätning och försköning 

av kvarteret med bebyggelse som kan inrymma en mångfald då kvarteret ligger centralt i 

stadskärnan.  

Helhetsintrycket av den föreslagna planen är positiv men socialnämnden vill betona vikten 

av en god och trygg stadsmiljö och att kommunen verkar för blandade boende- och upplå-

telseformer när det planeras för nya bostadsområden.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-25 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Yttrande över Översiktsplan FalunBorlänge 

Diarienummer SOC0068/13-212 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till stadsbyggnadskontoret som so-

cialnämndens yttrande. 

 

Sammanfattning 

Falu och Borlänge kommuns kommunstyrelser har beslutat om att en gemensam översikts-

plan ska tas fram som omfattar båda kommunernas hela yta. Planen har nu skickats ut på 

samråd till en rad intressenter för yttrande senast 6 maj 2013. Planförslaget kommer sedan 

att bearbetas ytterligare för att sedan utmynna i en färdig plan som ställs ut för ytterligare 

synpunkter. Socialförvaltningen har deltagit i den projektgrupp som avsåg ”Socialt per-

spektiv” i förslaget.  

I sitt yttrande betonar nämnden bl.a. vikten av att bostadsbyggandet nu snabbt ökar och att 

man använder sig av blandade upplåtelseformer. Därutöver bör bostäder för särskilda 

grupper som äldre och handikappade, i mesta möjliga mån integreras i de bostäder som 

byggs.   

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-21 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Omprövning av Arbetsmiljöverkets beslut, gruppbostaden Klövervä-
gen inom LSS  

Diarienummer SOC0178/12-026 

Beslut 

1. Socialnämndens ordförande får i uppdrag att för socialnämndens räkning inlämna 

begäran om omprövning av Arbetsmiljöverkets beslut. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket har den 5 april 2013 beslutat om föreläggande efter framställning om 

ingripande enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen vid gruppbostaden Klövervägen inom LSS.  

Socialnämnden begär omprövning av Arbetsmiljöverkets beslut. Eftersom skrivelsen inte 

är färdigställd vid dagens sammanträde får ordföranden i uppdrag att inlämna nämndens 

begäran om omprövning av Arbetsmiljöverkets beslut.    

Förslag på sammanträdet  

Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-04-24 

 

Justerandes signaturer 

 

 

 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Utredningsuppdrag till socialförvaltningen: Ersättning inom person-
lig assistans 

Diarienummer SOC0114/13-746 

Beslut 

Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda ersättningar inom personlig assistans. 

 

Sammanfattning 

Eftersom Falu kommun har höga kostnader för LSS i jämförelse med andra kommuner så 

finns ett krav på att sänka kostnaderna. Ett led i detta arbete är att utreda ersättning inom 

personlig assistans.  

 

Förslag på sammanträdet  

Ordförande Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 

 

 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 

Sektionschef Marie Pettersson 

 

 


