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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 32 Nedläggning av faderskapsutredning, pojke f 2004 

    
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför 
inte tillgänglig.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 33 Nedläggning av faderskapsutredning, pojke f 2006 

    
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför 
inte tillgänglig.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 34 Nedläggning av faderskapsutredning, pojke f 2012 

    
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför 
inte tillgänglig.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 35 Nedläggning av faderskapsutredning, pojke f 2013 

    
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför 
inte tillgänglig.  
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 36 Anmälan av ordförandebeslut 

 SOC0016/15-002  
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför 
inte tillgänglig.  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut 

 SOC0016/15-002  
 
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 25 mars 
2015, § 37 godkänns. 

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

1. Tecknade avtal januari 2015. Förteckningar 2015-03-17, beslut 1-8. Dnr 
SOC0018/15 

2. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden, rapport mars, beslut 4. Dnr 
SOC0012/15 

3. Protokoll MBL 2015-02-18, Förhandling § 11 gällande införande av mål-
tidsuppehåll på Kivnäbbens gruppbostad. Dnr SOC0019/15 

4. Protokoll MBL 2015-03-16, Förhandling § 11 gällande personalavsnittet i 
förfrågningsunderlaget gällande upphandling av personlig assistans enligt 
LSS. Dnr SOC0019/15 

5. Beslut att socialstyrelsen får ta del av sekretessbelagda handlingar. Dnr 
SOC0038/15 

6. Lex Sarah-ärende vid LSS-sektionen; Kompletterande yttrande till IVO gäl-
lande planerade åtgärder. Dnr SOC0168/14, SOC0182/14 och SOC0183/14 

7. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 91-116. Pärmför-
varing 

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

9. Sociala utskottets protokoll 2015-02-25, § 56-96. Pärmförvaring 

10. Protokoll MBL 2015-02-13, Överenskommelse i enskilt personalärende, Dnr 
SOC0019/15 

11. Lex Sarah-ärende vid LSS-sektionen; Utredning och åtgärder med anledning 
av rapport om missförhållanden/risk för missförhållanden samt anmälan till 
IVO. Dnr SOC0028/15  

12. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, yttrande till förvaltningsrätten, 
särskild avgift för ej verkställt beslut kontaktfamilj. Dnr SOC0055/14 

13. Enskilt ärende vid LSS-sektionen, yttrande till IVO i tillsynsärende samt be-
slut från IVO 2015-03-12. Dnr SOC0200/14 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 38 Skriftliga delgivningar 

 SOC0006/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 25 mars 2015, § 38. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad 
den 12 mars 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2015-02-17, § 22, In-
formation om investeringar 2015. Övrig post 2015-03-03 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2015-02-17 § 24 Start 
av genomförandet av kostpolitiskt program. Övrig post 2015-03-03 

3. Protokoll från kommunala handikapprådets au 2015-02-11. Övrig post 
2015-02-23. 

4. Beslut IVO 2015-03-05, Lex Sarah-ärende LSS-sektionen, servicebo-
ende. Dnr SOC0028/15 

5. Beslut IVO 2015-03-12, tillsynsärende Barn- och familjesektionen. Dnr 
SOC0196/14 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 39 Muntlig information och övriga frågor 

 SOC0007/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 25 mars 2015, § 39. 

 
Sammanfattning 
 

 Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om att presidiet tillsammans 
med förvaltningens controller och ställföreträdande socialchef redovisat 
nämndens förslag till budget för kommunens ledningsutskott. Med framför 
allt fokus på 2015 diskuterades vilka snabba åtgärder som är möjliga att 
genomföra för att hålla budget.   
 

 Ordföranden påminner nämndens ledamöter och ersättare om kommunens 
gemensamma förtroendemannautbildning den 16 april. 
 

 I daglig verksamhet LSS finns det brukare som deltagit i sin verksamhet 25 
år. Ordföranden tycker att dessa ”25-åringar” skall uppmärksammas på 
samma sätt som anställd personal i kommunen gör. Förvaltningen har fått 
uppdrag att uppvakta dessa personer på lämpligt sätt.  
 

 Sektionschef för LSS Marie Pettersson ger nämnden en lägesrapport om ar-
betet med upphandling av personlig assistans inom LSS. Under april kommer 
granskningen av inkomna anbud att göras. MBL-förhandling med facklig 
organisation om personalavsnittet i förfrågningsunderlaget har hållits.  
 

 Ordföranden informerar om att nu är två nya gruppboenden inom LSS på 
gång, dels Herrhagen och dels Brigaden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 12 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 40 Ekonomisk rapport till och med februari 2015 

 SOC0003/15-042  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 28 februari 
2015. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med februari 
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 – 7,5 mkr till årets slut.  

 Socialnämnden, förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje 
med budget. 

 Vuxensektionens prognos beräknas till – 3,0 mkr avseende HVB/SIS kostna-
der inom missbruk. 

 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på -3,0 mkr främst på 
grund av att antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att 
överstiga budgeterad nivå med 6,0 mkr. Antal anmälningar uppgår i snitt till 
160 stycken de två första månaderna. Prognosen för familjehem är i linje med 
budget. Vakanserna inom myndighetsgrupperna prognostiseras till ett 
överskott på + 3,0 mkr.  

 LSS-sektionens prognos uppgår till ett underskott på – 1,5 mkr. Nya assi-
stansärenden beräknas överskrida budget med – 1,5 mkr. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 5,7 % i februari. Målet enligt 
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.  

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 13 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 41 Verksamhetsbudget 2016-2018 

 SOC0002/15-041  
 
Beslut 

Nämnden har tagit del av verksamhetsbudget 2016 (planeringsperiod 2017-
2018) 

 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar i budgetdialogdokument för socialnämndens äskande 
av ramförstärkning inför 2017-2018. Äskandena har i huvudsak uppstått på grund av 
volymökningar. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsbudget 2016 (planeringsperiod 2017-2018) 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 42 Remissvar Folkhälsoprogrammet 2020 

 SOC0041/15-700  
 
Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen som socialnämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falu kommun har remitterat folk-
hälsoprogrammet 2020 till bland andra socialnämnden. Programmet är den strate-
giska plan för hur Falu kommun ska verka för en god och jämlik folkhälsa. Till-
sammans med de andra strategiska planerna, Tillväxtprogrammet och Miljöpro-
grammet, ska programmet visa vägen för hur Faluns vision ”Ett större Falun” ska nå 
det övergripande målet ”hållbar utveckling”.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-06 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 43 Remissvar Tillväxtprogrammet 2020 

 SOC0040/15-700  
 
Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen som socialnämndens yttrande. 

 
Protokollsanteckning 
Lämnad av Svante Olsson (V): Vänsterpartiet kommer att i andra kommunala organ 
lägga ett förslag på ett Utvecklingsprogram och yrka avslag på Tillväxtprogrammet. 
Jag anser dock att Socialnämndens remissvar på det förslag till Tillväxtprogram som 
är ut på remiss är bra. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falu kommun har remitterat Till-
växtprogrammet 2020 till bland andra socialnämnden. Programmet är den strategiska 
plan för hur Falu kommun ska verka för ekonomisk tillväxt. Tillsammans med de 
andra strategiska planerna, Folkhälsoprogrammet och Miljöprogrammet, ska 
programmet visa vägen för hur Faluns vision ”Ett större Falun” skall nå det 
övergripande målet ”hållbar utveckling”.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-09 
 
  

 
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falu kommun 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 44 Kostnad för införande av habiliteringsersättning 

 SOC0036/15-749  
 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen i tjänsteskrivelse daterad den 20 
februari 2015. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 oktober 2012 att habiliteringsersättningen till 
deltagare i daglig verksamhet enligt LSS skulle återinföras från och med 2014. I 
budgetprocessen för 2014 anslog fullmäktige 1,2 miljoner kronor till ersättningen.  
 
På begäran av socialnämnden har socialförvaltningen gjort en beräkning av kost-
naden för införandet av habiliteringsersättningen. Kostnaden beräknas till 304 300 
kronor och innefattar 1 005 arbetstimmar samt kostnad för verksamhetssystemet. Vid 
beräkning av den framtida arbetsinsatsen för utbetalning av ersättningen kan 
förmodas att drygt 500 timmar per år tas i anspråk för detta, till en kostnad av ca 
150 000 kronor per år.    
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-20 
 
 
 
__________________________________________________________________Sä
nds till 
För kännedom till Kommunfullmäktige 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 45 Bidrag ur stiftelse, Glimma barn och ungdom i Falun 

 SOC0186/14-753  
 
Beslut 

Föreningen Glimma barn och ungdom Falun beviljas bidrag med 5 600 kronor 
till aktiviteter för barn och ungdomar ur stiftelsen Enskilda barnhemmet. 

 
Sammanfattning 
Föreningen Glimma Barn och ungdom i Falun har ansökt om bidrag till aktiviteter. 
Sammanlagd sökt summa 57 400 kronor. Föreningens mål är att skapa en sundare 
framtid genom att förebygga övervikt i tidig ålder. Föreningen erbjuder träning 
enskilt eller i grupp för barn och ungdomar mellan 11 och 20 år. De erbjuder också 
föreläsningar inom kost, hälsa och träning. Hela familjen erbjuds möjlighet att vara 
med i förändringsarbetet. Idag finns elva barn inskrivna. Fler familjer vill delta men 
har inte råd.  
 
Ärendet behandlades av nämnden den 17 december 2014, § 194, som beslutade om 
återremiss för ytterligare utredning. Komplettering skulle ske med organisa-
tionsnummer, ekonomi, ledamöter i föreningen samt projektbeskrivning. Efter ny 
kontakt med föreningen har nämndens efterfrågade uppgifter lämnats in.  
 
Stiftelsen Enskilda barnhemmet är lämplig då den får användas för barn och ung-
domsvård i Falu kommun.    
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-11 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Föreningen Glimma barn och ungdom Falun 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 46 Bidrag ur stiftelse, BRIS Region Mitt 

 SOC0059/14-753  
 
Beslut 

Ansökan från BRIS Region Mitt om bidrag till verksamhetsåret 2015 beviljas 
med 57 500 kronor, motsvarande 5 kronor per barn i Falun ur Stiftelsen Enskilda 
barnhemmet.  

 
Sammanfattning 
BRIS Region har ansökt om bidrag med tio kronor per barn i Falu kommun. Totalt 
119 680 kronor för kommunens 11 968 barn. BRIS är en verksamhet som jobbar för 
barns rättigheter och förbättring av deras levnadsvillkort i Sverige. Verksamheten 
bygger på ideellt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från privatpersoner, 
företag och offentliga givare. BRIS har framför allt stödjande kontakter med barn via 
telefon, mail och chatt.  
 
Nämnden har under många år lämnat bidrag till denna verksamhet då den fyller en 
viktig funktion för barn och ungdomar. Det är också ett bra komplement till 
nämndens egna barn- och ungdomsarbete.  
 
Stiftelsen Enskilda barnhemmet är lämplig då den kan användas till barn och ung-
domsvård i Falu kommun.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-26 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
BRIS Region Mitt, Box 3415, 103 68 Stockholm 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 47 Bidrag ur stiftelse, Adoptionscentrum Dalarna 

 SOC0164/14-753  
 
Beslut 

Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om ekonomiskt bidrag för verksam-
hetsåret 2015 beviljas med 4 275 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmet. 

 
Sammanfattning 
Adoptionscentrum Dalarna har ansökt om 4 275 kronor som verksamhetsbidrag för 
de i föreningen som kommer från Falu kommun. Ansökan avser 1 500 kronor som är 
ett grundbidrag som söks från varje kommun för att täcka föreningens administration 
med mera. Dessutom ett belopp på 75 kronor per medlem från Falu kommun. 
Adoptionscentrum Dalarna är en lokal ideell förening som arbetar med olika 
verksamheter inom området adoption. Föreningen ger bland annat stöd och råd till 
föräldrar och barn. 
 
Adoptionscentrum Dalarna fyller en viktig funktion i sitt arbete med att stödja 
blivande adoptionsföräldrar och adoptionsfamiljer. Deras stöd avlastar till viss del 
kommunens socialsekreterare.  
 
Medel tas ur Stiftelsen Enskilda barnhemmet då den är avsedd till vård och fostran 
för barn och ungdomsvård.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-09 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Adoptionscentrum Dalarna, kassören 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 48 Bidrag ur stiftelse, RSMH Falun 

 SOC0190/14-753  
 
Beslut 

Ansökan från RSMH Falun om ekonomiskt bidrag till verksamhet för 2015 
beviljas med 35 000 kronor ur Stiftelsen Axel Adlers donationsfond. 

 
Sammanfattning 
RSMH Falun har ansökt om verksamhetsbidrag för 2015 med 35 000 kronor. RSMH 
Falun är en ideell förening för människor med psykiska funktionshinder. Aktiviteter 
som planeras och önskas bidrag till är bland annat resa till Tandådalen, 
friskvårdsaktiviteter, firande av midsommar med mat och gemensamt julbord.  
 
RSMH Falun har tidigare beviljats bidrag. Nämnden anser att föreningen är en viktig 
ideell organisation för människor med psykisk ohälsa och får fortsatt stöd genom 
bidrag ur stiftelse.  
 
Stiftelsen Axel Adlers donationsfond är lämplig då den får användas som bidrag till 
sociala hjälpåtgärder.    
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-26 
 
  
 
 
________________________________________________________________ 
Sänds till 
RSMH Falun, ordföranden, Myntgatan 10-14, 791 62 Falun 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 49 Bidrag ur stiftelse, Svärdsjö/Envikens SPF-förening 

 SOC0195/14-753  
 
Beslut 

Ansökan från Svärdsjö/Envikens SPF-förening om bidrag till resa för med-
lemmar beviljas med 26 000 kronor ur Stiftelsen Anna Svedlunds donation. 

 
Sammanfattning 
Svärdsjö/Envikens SPF-förening har ansökt om medel ur Anna Svedlunds fond till 
uppmuntringsresa för de medlemmar som är 80 år och äldre. Föreningen tror att cirka 
60-65 medlemmar vill följa med. Medlemmarna brukar förutom resan bjudas på 
underhållning och mat. Föreningen har inte angett något belopp i sin ansökan. Vid 
tidigare ansökan och motsvarande aktivitet har föreningen beräknat att kostnaden 
skulle vara 400 kronor per medlem. Beräknat på 65 medlemmar blir då beloppet 
26 000 kronor. 
 
Anna Svedlunds donation är lämplig då den ska användas till behövande sjuka i det 
område som tidigare var Svärdsjö kommun.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-03 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Svärdsjö/Envikens SPF-förening, ordföranden 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 50 Bidrag ur stiftelse, Träffpunkt Smedjan 

 SOC0029/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från Träffpunkt Smedjan om ekonomiskt bidrag till verksamhet för 
pensionärer vid Träffpunkten beviljas med 6 000 kronor ur Stiftelsen Samfond S 
5.  

 
Sammanfattning 
Träffpunkt Smedjan i Falu kommun har genom fritidsledare ansökt om ekonomiskt 
bidrag till tre aktiviteter med underhållning under vår och höst 2015. För varje 
aktivitet söks 2 000 kronor. Träffpunkten är till för att bryta isoleringen bland 
pensionärer som bor i eget boende.  
 
Stiftelsen Samfond S 5 är lämplig då den är avsedd för trivselåtgärder för pen-
sionärer, i många fall för dem som bor på servicehus men även för en öppen verk-
samhet.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-03  
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Träffpunkt Smedjan, fritidsledaren 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 51 Bidrag ur stiftelse, Särvux Komvux 

 SOC0032/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från Särvux Komvux om bidrag till avslutning beviljas med 5 500 
kronor ur Kurt Arne Fritz fond. 

 
Sammanfattning 
Särvux Komvux har ansökt om bidrag till gemensam avslutning med lättare förtäring 
för särvuxelever och deras eventuella personliga assistenter. Särvux är en frivillig 
kommunal vuxenutbildning för personer över 18 år. I år har de 36 elever. Eleverna 
har sin huvudsakliga sysselsättning, annat arbete eller pension. De kommer till 
skolan en till två gånger per vecka.  
 
Kurt Arne Fritz fond är lämplig då den får användas till kollektivt ändamål för 
personer med funktionsnedsättning.    
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-09 
 
  
 
 
_________________________________________________________________ 
Sänds till 
Särvux Komvux, klasslärarna, Paviljongen Högskolegatan 14, 791 31 Falun 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 52 Bidrag ur stiftelse, Slätta särskola, fritidshem Solen 

 SOC0037/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från fritidshem Solen, särskolan Slätta, om ekonomiskt bidrag till ut-
flykter beviljas med 4 500 kronor ur Stiftelsen Social Samfond S 2.  

 
Sammanfattning 
Fritidshem Solen vid särskolan Slätta har ansökt om ekonomiskt bidrag till två 
separata utflykter till Liljans herrgård för trivselaktiviteter såsom fiske, bad, bollspel 
med mera.  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Nämnden anser det viktigt att även särskolebarnen i kommunen ges möjlighet att få 
genomföra verksamheter som ligger längre bort än de närmaste omgivningarna.  
 
Stiftelsen Social Samfond S2 är lämplig då avkastningen får användas till behövande 
barn och ungdomar, stöd till barn med funktionsnedsättningar eller liknande.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-03 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Fritidshemmet Solen, Slätta Särskola 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 53 Bidrag ur stiftelse, Hörselskadade i Falun, Meniéreträffar 

 SOC0042/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från HRF, Hörselskadade i Falun, Menièrgruppen, om ekonomiskt 
bidrag beviljas med 3 240 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns 
donation.  

 
Sammanfattning 
Hörselskadade i Falun, Menièrgruppen, har ansökt om ekonomiskt bidrag om 3 240 
kronor till ett besök i Rättvik där man skall lyssna på ett föredrag. I det sökta 
beloppet ingår mat och kaffe för 20 personer, present och blommor till före-
dragshållaren samt resekostnader. 
 
Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då den får användas till 
kollektiva åtgärder för att förbättra sociala förhållanden.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-04 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Hörselskadade i Falun, ledaren för Menièrgruppen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 54 Bidrag ur stiftelse; IOGT-NTO 92 Falun 

 SOC0045/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från IOGT-NTO Falun om bidrag till dagkoloniverksamhet sommaren 
2015 beviljas med 30 000 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets do-
nationsfond. 

 
Sammanfattning 
IOGT-NTO i Falun har ansökt om bidrag till dagkoloniverksamhet på Lilltorpet 
sommaren 2015. Dagkoloniverksamheten har bedrivits under flera somrar på 
Lilltorpet. Många barn behöver sysselsättning och omsorg under sommaren och 
denna verksamhet har möjlighet att ge barn en meningsfull sommarupplevelse. 
Verksamheten drivs ofta tillsammans med andra samarbetspartner, t.ex. social-
tjänsten/Dialogen och Rädda barnen i Falun. Socialnämnden har under många år stött 
verksamheten med bidrag. Under 2014 fick ett tiotal barn kostnadsfri kollovistelse 
under en vecka. 
 
Enskilda barnhemmets donationsfond är lämplig då den är avsedd för barn och 
ungdomsvård i Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-09. 
 
  
 
 
__________________________________________________________________Sä
nds till 
IOGT-NTO Falun, distriktskonsulenten i Dalarna 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 55 Bidrag ur stiftelse, Trumbäckens gruppboende plan 1 

 SOC0047/15-046  
 
Beslut 

Trumbäckens gruppboende, plan 1, beviljas bidrag till utflykter och olika akti-
viteter med 7 200 kronor ur stiftelsen Kurs Arne Fritz fond. 

 
Sammanfattning 
Trumbäckens gruppboende, plan 1, har ansökt om ekonomiskt bidrag till kollektiva 
aktiviteter för att höja de boendes livskvalitet. Man planerar för olika utflykter och 
aktiviteter. Något sökt belopp har inte angetts. Gruppboendet, plan 1, har sex platser 
och 1 200 kronor per person är ett rimligt belopp. 
 
Stiftelsen Kurt Arne Fritz fond är lämplig då den får användas till funktionsnedsatta, 
antingen kollektivt eller enskilt.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-09 
 
  
 
 
__________________________________________________________________Sä
nds till 
Enhetschefen vid Trumbäckens gruppboende, plan 1 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 56 Bidrag ur stiftelse, Trumbäckens gruppboende, plan 2 

 SOC0048/15-046  
 
Beslut 

Trumbäckens gruppboende, plan 2, beviljas ekonomiskt bidrag till gemensamma 
utflykter med 8 400 kronor ur stiftelsen Kurt Arne Fritz fond. 

 
Sammanfattning 
Trumbäckens gruppboende, plan 2, har ansökt om ekonomiskt bidrag till kollektiva 
aktiviteter för att höja de boendes livskvalitet. Man planerar för olika utflykter och 
aktiviteter. Något sökt belopp har inte angetts. Gruppboendet, plan 1, har sju platser 
och 1 200 kronor per person är ett rimligt belopp. 
 
Stiftelsen Kurt Arne Fritz fond är lämplig då den får användas till funktionsnedsatta, 
för antingen kollektiva eller enskilda ändamål. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-09 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschef Trumbäcken, plan 2 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 57 Uppsägning av avtal om Kris- och våldsmottagning för män 

 SOC0050/15-701  
 
Beslut 

1. Ställföreträdande socialchef Ylva Renström får i uppdrag att säga upp avtalen 
med Avesta, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner 
avseende kris- och våldsmottagning för män. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Reservation  
Svante Olsson (V) reserverar sig mot beslutet. (bilaga § 57) 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen i Falun har sedan 1 januari 2013 samarbetsavtal med Avesta, 
Borlänge, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner avseende Kris- och 
våldsmottagning för män. Avtalstiden är på tre år, till och med 31 december 2015. 
Avtalet måste sägas upp nio månader innan avtalstidens utgång, det vill säga 31 mars 
2015, i annat fall förlängs avtalet i treårsperioder. Förutsättningarna för 
verksamheten har förändrats och behov finns av att effektivisera rådgivningsverk-
samheten inom området våld i nära relationer. För att de önskade förändringarna ska 
kunna genomföras måste avtalen sägas upp.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S), Staffan Mild (MP), Göran Forsén (M), Kent Blomqvist (S), 
och Claes Mankler (S): Enligt socialförvaltningens förslag.  
Svante Olsson (V): Avslag  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden beslutar 
enligt socialförvaltningens förslag.  
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Enhetschef Rådgivningsenheten 
Ställföreträdande socialchef 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 30 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

Bilaga § 57 socialnämnden 2015-03-26 
 
Reservation 
 
Jag anser att beslutsunderlaget är för bristfälligt för att ta ställning till att säga upp avtalet. 
Dessutom anser jag att ärendet tas upp alltför sent. 
 
Falun 20150325 
 
Svante Olsson 
Ledamot i Socialnämnden för Vänsterpartiet 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (31) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-03-25 

 

 

§ 58 Information om projekt arbete mot våld i nära relationer 

 SOC0007/15-700  
 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar socialsekreterare Maria Hols-André och informerar 
om det projekt som drivs för arbete mot våld i nära relation som Socialstyrelsen 
beviljat utvecklingsmedel för. Med dessa medel ska socialförvaltningen upprätta och 
implementera en handlingsplan, kartlägga antalet våldsutsatta kvinnor i 
förvaltningens verksamheter, utveckla förvaltningens arbete samt att samordna en 
grundläggande och återkommande utbildning för socialförvaltningens personal. 
Utvecklingsmedel för ytterligare ett år har sökts hos Socialstyrelsen.  
 
 
 
 

 

   
 
  
 
 


