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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 13:15–16:20 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Göran Forsén 
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf C Kjell Eriksson 
 S Mustafa Güclü FAP Hans Matsols 
 - Stefan Nyrén, § 89-102 KD Håkan Nohrén 
 MP Kenth Carlson  
  
Tjänstgörande S Kent Blomqvist M Eva Kyrk   
Ersättare  i stället för Renée Andersson (-)  i stället för Gunilla Franklin (M) 
 V Zohreh Anhari, § 103-107 
  i stället för Stefan Nyrén (-)  
Övriga deltagare 
Ersättare S Sonja Skansgård FP André Frisk 
 V Zohreh Anhari  
 MP Megan Case 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Johan Gnospelius, sektionschef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, utredningssekreterare 
 Marie Pettersson, sektionschef Ove Stenberg, Controller, § 90 
 Margareta Danielsson, ekonom Therese Eriksson, verks.utv., § 90 
 Göran Rosenström, utv.chef, § 90 Ann Ayoub, sekreterare 
 
Övriga Erik Alexandersson, Ensolution, § 90 
 

Utses att justera Kjell Eriksson 

Justeringsdag 2014-06-25 

Justerade paragrafer 89-107 exkl. § 92 som omedelbart justerats 2014-06-18 
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Kjell Eriksson 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2014-06-18 

Datum när anslaget sätts upp 2014-06-27 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning sekretess: 
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/14-700   

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Ansökan om dubbel assistans enligt 9 § 2 LSS (sekretess-
ärende) 

 Ärende 3 angående ansökan om LVU-vård utgår (sekretessärende) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Information om Kostnad Per Brukare 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen om Kostnad per brukare. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar representant från Ensolution AB och redovisar resultatet 
2013 avseende Kostnad per brukare (KPB) inom Vuxensektionen och Barn- och familje-
sektionen. Sveriges kommuner och landsting står bakom KPB som är en metod att mäta 
kostnaden per brukare. Redovisat resultat innefattar alla kostnader som krävs för att be-
driva verksamheten under ett år per insats och per brukare.  
 
Beslutsunderlag 
Visad presentation vid dagens sammanträde 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91-95 Sekretessärenden 

   

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgängliga.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 18 juni 2014, § 96 
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 april 2014. Förteckning 2014-06-09, beslut 21-22. Dnr 
SOC0018/14 

2. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden. Förteckning 2014-06-10, beslut 5-6, 
Dnr SOC12/14 

3. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan LSS 2014-05-12. Dnr 
SOC0013/14 

4. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan Vuxen, Barn och familj 
samt enheterna administration och utveckling 2014-05-23. Dnr SOC0013/14 

5. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 378-465. Pärmförvaring 

6. Enskilda ärenden vid LSS-sektionen maj 2014. Dnr SOC0037/14 

7. Enskilda ärenden vid Vuxensektionens kommunpsykiatri maj 2014. Dnr 
SOC0037/14 

8. Enskilda ärenden vid Vuxen- och Barn- och familjesektionen maj 2014. Förteck-
ning daterad 2014-06-09. Dnr SOC0037/14 

9. Sociala utskottets protokoll 2014-05-07, § 151-191 och 2014-05-27, § 192-193  
Pärmförvaring 

10. Enskilt ärende vid vuxensektionen, beslut 2014-05-19 att överklaga IVO:s beslut 
om att bifalla Krokoms kommuns begäran om överflytt av ärende till Falun. Dnr 
SOC0027/14 

11. Lex Sarah-ärende vid Vuxensektionen; Utredning och åtgärder med anledning av 
rapport om missförhållanden/risk för missförhållanden. Dnr SOC0085/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
18 juni 2014, § 97 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 10 
juni 2014 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-05-15, § 53; På-
gående investeringsprojekt. Övrig post 2014-05-21 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-05-08, § 119; Svar på motion från 
Svante Parsjö Tegnér: Öka öppenheten genom att låta folk läsa nämnd- och 
styrelsehandlingar på internet. Övrig post 2014-06-04. 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-05-08, § 147; Entledigande från 
uppdrag som ersättare i socialnämnden samt fyllnadsval. Dnr SOC0005/14 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-05-14, § 72; 
Omprioritering till Falun.se som webbprojekt för år 2014. Övrig post 2014-06-
09 

5. Redogörelse för remissvar samt fullmäktigebeslut, Cykelplan för Falu kom-
mun. Dnr SOC0179/13 

6. Protokoll från kommunala handikapprådets arbetsutskott 2014-04-23. Övrig 
post 2014-05-15 

7. Elsborgs familjecentrals verksamhetsberättelse 2013 samt plan för 2014. Dnr 
SOC 0104/14 

8. Information från Migrationsverket om boende för asylsökande m.m. Övrig post 
2014-06-03.  

9. Beslut Kammarrätten i Sundsvall 2014-04-23; Besluts överklagbarhet samt 
fråga om prövningstillstånd – Arbetsmiljöverkets inspektion psykosocial ar-
betsmiljö för enhetschefer inom LSS. Dnr SOC0100/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Muntlig information  

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
18 juni 2014, § 98. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Utredningssekreterare Ylva Renström ger nämnden en kort information om de 
stiftelser som nämnden förvaltar. Hon uppmanar nämndens ledamöter och ersättare 
att informera om möjligheten att söka medel ur stiftelserna när de har kontakt med 
olika föreningar m.fl.  

 
 Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om att näringslivskontoret hört av 

sig angående företagsveckan som planerars i november och undrar om socialnämn-
den har intresse av att delta och vilka verksamheter som då kan vara aktuella att be-
söka. Privata fastighetsägare kan ha intresse av att höra om socialnämndens verk-
samhetsområde. Diskussion kommer att ske med näringslivskontoret efter somma-
ren.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Kurser och konferenser  

Diarienummer SOC0012/14-700 

Beslut 
 

Socialnämndens ordförande medges deltagande i Socialchefsdagarna ”Ledare i nöd 
och lust” i Göteborg 1-3 oktober 2014. 

 
Sammanfattning 
Föreningen Sveriges Socialchefer (fss) i samarbete med Göteborgs stad har inbjudit till So-
cialchefsdagarna i Göteborg den 1-3 oktober 2014. Ordförande Christina Knutsson önskar 
delta vid detta tillfälle. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Ekonomisk rapport till och med maj 2014 

Diarienummer SOC0003/14 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 31 maj 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 31 maj 2014 
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på -
9,5 mkr till årets slut.  

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

 Vuxensektionens prognos uppgår till ett underskott på -3,5 mkr varav de största un-
derskotten hänförs till ekonomiskt bistånd med -2,5 mkr och övriga stödinsatser 
med -1,0 mkr.  

 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på -2,0 mkr på grund av att 
antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att överstiga budgeterad 
nivå. Osäkerheten rörande antal anmälningar samt antal vårddygn för familjehem 
och jourhem kvarstår.  

 LSS-sektionens prognos uppgår till ett underskott på -4,0 mkr. Nya assistansären-
den beräknas överskrida budget med -2,5 mkr. Befarade ökningar av externa place-
ringar beräknas överskrida budget med -1,5 mkr. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 6,7 % till maj. Målet enligt förvalt-
ningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 % år 2014. På grund av 
efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad jämfört med 
förra månadsrapporten. 
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport 2014-06-12 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Ändring i socialnämndens delegationsordning 

Diarienummer SOC0001/14-002 

Beslut 
 

Föreslagna ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning redovisad i 
tjänsteskrivelse 2014-06-02 beslutas gälla fr.o.m. 2014-06-18.  

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar förslag till ändringar i delegationsordning för socialnämnden 
i tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2014. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-02 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102  Bidrag ur stiftelse, Frälsningsarmén 

Diarienummer SOC0091/14-753 

Beslut 
 

Frälsningsarmén i Falun beviljas bidrag till Furuviksresa för ensamstående föräldrar 
och barn med 25 600 kronor ur stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Frälsningsarmén i Falun ansöker om bidrag till Furuviksresa. Aktiviteten riktar sig till en-
samstående föräldrar med barn och ungdomar med särskilt behov. Resan sponsras av olika 
företag samt pengar från Frälsningsarmén. 75 personer kommer att följa med på resan. Det 
sökta beloppet, 25 600 kronor, avser inträde och åkband.  
 
Medel tas ur stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux då avkastningen ur fonden 
får användas till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-27 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Frälsningsarmén, c/o XXX, Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103  Bidrag ur stiftelse, PRO Svärdsjö 

Diarienummer SOC0093/14-753 

Beslut 
 

PRO Svärdsjö beviljas bidrag till resa för pensionärer som fyllt eller fyller år 80 med 
28 000 kronor ur Stiftelsen Anna Svedlunds donation. 

 
Sammanfattning 
PRO Svärdsjö ansöker om bidrag med 28 000 kronor till utflykt för de medlemmar som 
fyllt 80 år eller mer under innevarande år. Resan planeras till augusti månad. Ca 85-90 
personer samt några anhöriga som behöver hjälpa till under utflykten ska delta i aktivite-
ten. Utflyktsmålet är ännu inte bestämt men det blir en bussresa med studiebesök och lunch 
för pensionärerna.  
 
Utdelning ur Stiftelsen Anna Svedlunds donation är lämplig då avkastningen ska utdelas 
till behövande sjuka i det område som tidigare var Svärdsjö kommun och i andra hand till 
behövande inom samma område.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-27 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
PRO Svärdsjö, c/o XXX, Åshammar 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Bidrag ur stiftelse, Örjesbogården 

Diarienummer SOC0095/14-753 

Beslut 
 

Örjesbogården i Grycksbo beviljas 14 600 kronor till trivselfrämjande åtgärder ur Stif-
telsen Social Samfond S 4. 

 
Sammanfattning 
Örjesbogården i Grycksbo ansöker om ekonomiskt bidrag med 14 600 kronor till trivsel-
främjande åtgärder för de boende. Örjesbogården är ett demensboende. Personalen önskar 
hyra en buss för att kunna ta ut de boende på olika utflykter under försommaren respektive 
hösten. Dessutom finns önskemål om att köpa två stycken odlingsbänkar.  
 
Utdelning ur Stiftelsen Social Samfond S 4 är lämplig då avkastningen i första hand får 
användas för Bjursås servicehus och i andra hand för andra servicehus och pensionärer 
inom Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-27 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Örjesbogården i Grycksbo, aktivitetsansvarig XXX 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Bidrag ur stiftelse, stödboendet Bygget 

Diarienummer SOC0099/14-753 

Beslut 
 

Stödboendet Bygget beviljas ekonomiskt bidrag till olika sociala aktiviteter med 
18 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 
Stödboendet bygget ansöker om 1 500 kronor per månad för att satsa på sociala aktiviteter 
för de boende under ett år. De boende har ofta ekonomiskt begränsade resurser för att 
kunna ta del av vad samhället har att erbjuda. Boende och personal kommer att gemensamt 
besluta om vilka aktiviteter som ska prioriteras, t.ex. biobesök, sportaktiviteter och utflyk-
ter.  
 
Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då avkastningen får användas 
till nödlidande och ekonomiskt svaga personer och till kollektiva sociala åtgärder för att 
förbättra dessa personers sociala förhållanden.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-03 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stödboendet Bygget, Matrisvägen 4 A, 791 44 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Bidrag ur stiftelse, Falu PRO 

Diarienummer SOC0101/14-753 

Beslut 
 

Falu PRO beviljas 10 000 kronor till trivselbefrämjande åtgärder för medlemmar ur 
Stiftelsen Social Samfond S 5. 

 
Sammanfattning 
Falu PRO ansöker om bidrag med 5 000 kronor till busskostnad i samband med utflykt 
under hösten och 5 000 kronor för aktiviteter under höstens möten för medlemmarna. Falu 
PRO inbjuder sina medlemmar till möten sju gånger per år för samvaro. I genomsnitt deltar 
80 personer varje möte. Medlemmarna betalar själva 40 kronor/möte.  
 
Stiftelsen Social Samfond S 5 är lämplig då den får användas för pensionärer och till bl.a. 
trivselfrämjande åtgärder.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-04 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Falu PRO, c/o XXX, Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-06-18 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107  Bidrag ur stiftelse, Falu Makalösa Föräldrar 

Diarienummer SOC0103/14-753 

Beslut 
 

Föreningen Makalösa föräldrar i Falun beviljas ekonomiskt bidrag till fritidsaktiviteter 
under sommarläger med 3 000 kronor ur Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres 
honteux. 

 
Sammanfattning 
Föreningen Makalösa föräldrar ansöker om ekonomiskt bidrag med 3 000 kronor till hyra 
av kanoter och annan fritidsutrustning under ett läger som ska genomföras i sommar på 
Näsets lägergård. Föreningen har fått bidrag från en fond i Stockholm för hyra av lägergår-
den. Familjerna ska själva stå för sin matkostnad. 
 
Utdelning ur Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämpligt då den bl.a. får 
användas till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-04 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Föreningen Makalösa föräldrar 
 
 


