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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal. Sundborn, kl. 13:15–15:40 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Gunilla Franklin, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf M Göran Forsén 
 S Mustafa Güclü C Kjell Eriksson 
 - Stefan Nyrén FAP Hans Matsols 
 MP Kenth Carlson KD Håkan Nohrén 
  
Tjänstgörande 
ersättare S Ingvar Sahlander, i stället för Renée Andersson (-) 
Övriga deltagare 
Ersättare   
 S Malin Wellhard M  Eva Kyrk 
 S Kent Blomqvist FAP Janina Bengtsdotter 
 S Sonja Skansgård FP André Frisk, § 108-114 
 V Zohreh Anhari  
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Johan Gnospelius, sektionschef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, utredningssekreterare 
 Marie Pettersson, sektionschef Ove Stenberg, Controller 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 
Personalföreträdare Malin Särmark, kommunal, § 111-127 
 

Utses att justera Kenth Carlsson 

Justeringsdag 2014-08-27 

Justerade paragrafer 108-127 
  
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Kenth Carlsson 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2014-08-27 

Datum när anslaget sätts upp 2014-09-01 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Ordförandebeslut LVU och LVM 2014 

Diarienummer SOC0011/14-002 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Rapportering av ej verkställda beslut LSS andra kvartalet 2014 

Diarienummer SOC0014/14-787 

Beslut 

1. Nämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer 

3. Anmäla till kommunfullmäktige att nio ej verkställda beslut enligt 28 § f-g LSS har 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
enligt 28 f-g §§ LSS de gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. 
 
Nio ärenden har rapporterats som ej verkställda. Åtta beslut avser bostad för vuxna samt 
ett beslut som avser daglig verksamhet. 
 
En kommun som inte har verkställt ett gynnande beslut inom ”skälig tid” kan dömas att 
betala avgift om lägst 10 000 kronor och högst en miljon kronor per beslut. Vad som 
menas med skälig tid avgörs från fall till fall och beroende på omständigheterna. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-06 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Rapportering av ej verkställda beslut SoL andra kvartalet 2014 

Diarienummer SOC0015/14-787 

Beslut 

1. Nämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Anmäla till kommunfullmäktige att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
fått rapport om att samtliga gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
(SoL) som är äldre än tre månader har verkställts eller avslutats under andra 
kvartalet 2014. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
enligt § 16 kap 6 f-h §§ SoL, de gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt de avbrott som inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dag då verkställigheten bröts. 
 
IVO har fått rapport om att det inte finns några gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader.  
 
En kommun som inte har verkställt ett gynnande beslut inom ”skälig tid” kan dömas att 
betala avgift om lägst 10 000 kronor och högst en miljon kronor per beslut. Vad som 
menas med skälig tid avgörs från fall till fall och beroende på omständigheterna. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-06 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 27 augusti 
2014, § 111 godkänns. 

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

1. Tecknade avtal maj 2014. Förteckning 2014-07-04, beslut 23-26. Dnr 
SOC0018/14 

2. Tecknade avtal juni 2014. Förteckning 2014-08-13, beslut 26-29. Dnr 
SOC0018/14 

3. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2014-06-16. Dnr 
SOC0013/14 

4. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 466-654. Pärmförva-
ring 

5. Enskilda ärenden vid LSS-sektionen juni och juli 2014. Dnr SOC0037/14 

6. Enskilda ärenden vid Vuxensektionens kommunpsykiatri juni och juli 2014. Dnr 
SOC0037/14 

7. Enskilda ärenden vid Vuxen- och Barn- och familjesektionen juni och juli 2014. 
Förteckning daterad 2014-07-01. Dnr SOC0037/14 

8. Sociala utskottets protokoll 2014-06-04, § 194-230 och 2014-06-25, § 231-275 
Pärmförvaring 

9. Lex Sarah-ärende vid Barn- och familjesektionen; Utredning och åtgärder med 
anledning av rapport om missförhållanden/risk för missförhållanden. Dnr 
SOC0098/14 

10. Lex Sarah-ärende vid Barn- och familjesektionen; Anmälan till IVO med anled-
ning av rapport om missförhållanden/risk för missförhållanden. Dnr 
SOC0124/14 

11. Enskilt ärende vid Vuxensektionen, svar på begäran om överflytt av ärende från 
Malung Sälens kommun. Dnr SOC0092/14 

12. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, svar på begäran om överflytt av 
ärende från Stockholms stad. Dnr SOC0112/14 

13. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, svar på begäran om överflytt av 
ärende från Skellefteå kommun. Dnr SOC0031/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

14. Enskilt ärende vid Vuxensektionen, begäran om överflytt av ärende till Gävle 
kommun. Dnr SOC0108/14 

15. Enskilt ärende vid Vuxensektionen, yttrande till IVO i tillsynsärende. Dnr 
SOC0114/14 

16. Enskilt ärende vid vuxensektionen, yttrande till förvaltningsrätten i Karlstad på 
överklagat IVO-beslut om att bifalla Krokoms kommuns begäran om överflytt 
av ärende till Falun. Dnr SOC0027/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 27 augusti, 2014, § 112. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden delges följande skriftliga delgivningar:  

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-06-03, § 153; Begäran från Region 
Dalarna om godkännande av avtal om fördelning av kostnader för kollek-
tivtrafiken i Dalarnas län. Övrig post 2014-06-19 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-06-03, § 158; Antagande av policy 
och åtgärdsplan för ANDT i Falu kommun. Övrig post 2014-06-19 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-06-03, § 165; Utökning av antalet 
platser för mottagande av ensamkommande barn. Övrig post 2014-06-19 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-06-03, § 166; Svar till länsstyrel-
sen Dalarna om fördelningsmodell för mottagande av flyktingar och ensam-
kommande barn. Övrig post 2014-06-19 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-06-04, § 64; 
Rapport om pågående investeringsprojekt. Övrig post 2014-06-10 

6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-07-08, § 72; In-
formation om aktuella investeringsprojekt. Övrig post 2014-07-18 

7. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-06-10, § 80; Ny 
förvaltningsstruktur - rekryteringsprocessen. Övrig post 2014-06-19 

8. Protokoll från kommunala handikapprådet 2014-06-04. Övrig post 2014-08-
04 

9. Öppet brev från Katarina Gustavsson (KD) om tiggarna i Falun. Övrig post 
2014-07-21 

10. Tackbrev från Britsarvsskolans grundsär för bidrag ur stiftelse. Dnr 
SOC0006/14 

11. Information från Socialstyrelsen om nya regler för behörighet inom social-
tjänstens barn- och ungdomsvård. Övrig post 2014-06-18.  

12. Information från Migrationsverket om anvisning av ensamkommande barn – 
utvidgade möjligheter. Övrig post 2014-06-25 

13. Beslut IVO 2014-06-24, Verksamhetstillsyn vid Bohemmet Haraldsbo. Dnr 
SOC0072/14-785 



9 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

14. Beslut IVO 2014-07-11, Tillsyn gällande handläggning av försörjningsstöd 
vid socialförvaltningen. Dnr SOC0063/13-785 

15. Beslut IVO 2014-07-14, Ej verkställt beslut enligt SoL, kontaktfamilj. Dnr 
SOC0248/13-785 

16. Skrivelse från enskild till socialnämnden i vårdnads- och umgängesärende. 
Dnr SOC0130/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 27 augusti 2014, § 113. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 
Ordförande Christina Knutsson (S): 
 

 Invigning av Ekvägens gruppbostad LSS på fredag den 29 augusti 2014.  
 
 
Socialchef Ingalill Frank: 

 Borlänge kommun och Landstinget Dalarna bedriver idag en gemensam  
verksamhet för tolkförmedling. Falu kommun har tillsammans med andra 
kommuner fått en inbjudan att delta i denna gemensamma nämnd. 
Socialförvaltningen och Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) ingår i 
förarbetet på uppdrag av kommundirektören. En officiell förfrågan kommer att 
ställas till länets kommuner om deltagande. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Ekonomisk rapport till och med juli 2014 

Diarienummer SOC0003/14-042 

Beslut 
 

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

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på 
-13,5 mkr till årets slut. 

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

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

 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på -6,0 mkr främst 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 
assistansärenden beräknas överskrida budget med 2,5 mkr. Befarade ökningar av 
externa placeringar beräknas överskrida budget med 1,5 mkr. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 6,1 % 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 jäm-
fört med förra månadsrapporten. 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport 2014-08-18 
 
___________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Redovisning av svar från OmsorgsCompagniet AB efter 
avtalsuppföljning 

Diarienummer SOC0242/13-749 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av OmsorgsCompagniets redovisade vidtagna åtgärder 
avseende de allvarliga brister som påtalats i rapporten efter genomförd 
avtalsuppföljning. 

 
Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde den 26 mars 2014, § 42, fick OmsorgsCompagniet i 
Norden AB i uppdrag att till socialnämnden senast den 30 juni 2014 redovisa vidtagna 
åtgärder avseende de allvarliga brister som påtalats i rapporten efter genomförd 
avtalsuppföljning.  
 
Den 30 juni 2014 inkom redovisning från OmsorgsCompagniet. Då redovisningen 
saknade svar på flera punkter begärde socialnämndens ordförande Christina Knutsson 
(S) komplettering från OmsorgsCompagniet med svarsdatum den 20 augusti 2014. Den 
kompletterande redovisningen inkom till förvaltningen den 20 augusti 2014.  
 
Beslutsunderlag 
Redovisning från OmsorgsCompagniet 2014-06-30 
Begäran om komplettering av OmsorgsCompagniet 2014-07-10 
Kompletterande redovisning från OmsorgsCompagniet 2014-08-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Kommunrevisionens granskning av hantering och ansökning av 
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet 

Diarienummer SOC0115/14-007 

Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) får i uppdrag att inrätta en samord-
ningsfunktion för att i samarbete med omvårdnadsförvaltningen och socialförvalt-
ningen återsöka medel inom flyktingmottagandet i Falu kommun. 

 
Sammanfattning 
KPMG AB, som av Falu kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hantering och 
ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet, gör bedömningen att Falu kommun 
inte återsöker alla statsbidrag som man har rätt till. Det finns bl.a. områden inom social-
nämndens verksamhet där ingen återsökning görs idag och där ingen återsökning gjorts 
tidigare.  
 
Kommunrevisionen begär ett samordnat yttrande över revisionsrapporten från kommun-
styrelsen, socialnämnden och omvårdnadsnämnden.  
 
Nämnden instämmer i det förslag som framkommit om att AIK inrättar, i samarbete 
med socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen, under hösten 2014 en samord-
ningsfunktion för återsökning av medel inom flyktingmottagandet i Falu kommun. 
Finansiering av funktionen sker via de ökade statsbidrag som förväntas bli följden av 
inrättande av funktionen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-12 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
Skolförvaltningen 
Omvårdnadsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 117 Motion från Maria Gehlin (FAP) och Stefan Clarström (FAP): Inrätta 
fältsekreterare i Falu kommun 

Diarienummer SOC0077/14-008 

Beslut 
 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Maria Gehlins (FAP och Stefan Clarströms (FAP) motion ”Inrätta fältsekreterare i 
Falu kommun” avslås. 

 
Sammanfattning 
I motion från Falupartiet föreslås att Falu kommun i budget för 2015 anslår medel om 
två miljoner kronor för att inrätta tjänster för tre fältsekreterare med uppdrag att före-
bygga och förhindra att barn kommer i utanförskap.  
 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till att socialförvaltning och 
andra aktörer inom kommunen redan nu har ett förebyggande och uppsökande ansvar. 
Befintliga aktörer som arbetar för att förhindra utanförskap bör snarare fokusera resur-
ser på att ytterligare utveckla metoder, samarbeten, informationsöverföring och kun-
skapsutveckling.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-07-24 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Bidrag ur stiftelse, Hemtjänsten Svärdsjö/Enviken 

Diarienummer SOC0113/14-753 

Beslut 
 

Kunder inom vård- och omsorgsboendena Lyssfallet Enviken, Källegården Svärd-
sjö, hemtjänsten Svärdsjö och Enviken samt träffpunkten i Svärdsjö beviljas 10 000 
kronor till en utflykt med lunch och underhållning ur Stiftelsen Ericssonska fonden 
för pauvre honteux. 

 
Sammanfattning 
Lyssfallen Enviken, Källegården Svärdsjö, hemtjänsten Svärdsjö och Enviken samt 
träffpunkten i Svärdsjö ansöker om 10 000 kronor i bidrag till en lunch och underhåll-
ning på gammelgården i Svärdsjö. Man räknar med att ca 200 kunder kommer att delta. 
 
Socialförvaltningens förslag är att bidrag beviljas med 10 000 kronor ur Stiftelsen Anna 
Svedlunds fond då den får användas till behövande inom det område som tidigare var 
Svärdsjö kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-30 
 
Förslag under sammanträdet 
Hans Matsols (FAP): Enligt beslutet 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Hemtjänsten Enviken, XXX 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Bidrag ur stiftelse, Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna 

Diarienummer SOC0111/14-753 

Beslut 
 

Neuroförbundet Falun beviljas 36 000 kronor till jubileumsfirande ur Stiftelsen Axel 
Adlers donationsfond. 

 
Sammanfattning 
Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna fyller 20 år i år och ansöker om 75 000 kronor 
ur en fond för att fira det. Det ekonomiska bidraget skall användas till hyra för lokal, 
underhållning, övriga kostnader samt middag för ca 72 medlemmar från Falun. Med-
lemmar från hela Dalarna kommer att vara med under firandet, men de flesta, ca 75 %, 
kommer från Falun. Utbetalning ur de av socialnämnden förvaltade stiftelserna kan bara 
beviljas till kommuninvånare från Falun.  
 
Ekonomiskt bidrag med 500 kronor/person utgår, sammanlagt 36 000 kronor, ur Stiftel-
sen Axel Adlers donationsfond. Stiftelsen får användas till sociala hjälpåtgärder.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-30 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna, c/o XXXX, Borlänge 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Bidrag ur stiftelse, RSMH Falun (julbord) 

Diarienummer SOC0078/14-753 

Beslut 
 

RSMH i Falun beviljas 10 000 kronor till julbord för sina medlemar från stiftelsen 
Axel Adlers donationsfond. 

 
Sammanfattning 
RSMH i Falun (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) ansöker om 10 000 kronor 
tilljulbord 2014 för sina medlemmar. Ca 30 medlemmar brukar delta. Föreningen arbe-
tar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till 
ett gott liv.  
 
Stiftelsen Axel Adlers donationsfond är lämplig då den får användas till sociala hjälpåt-
gärder.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-30 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
RSMH i Falun, Myntgatan 10-14, 791 62 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 121 Bidrag ur stiftelse, RSMH Falun (rekreationsvistelse i Tandådalen) 

Diarienummer SOC0126/14-753 

Beslut 
 

RSMH beviljas ekonomiskt bidrag med 2 580 kronor till rekreationsresa för med-
lemmar ur Stiftelsen Pontus och Emelie Ljungdahls donation. 

 
Sammanfattning 
RSMH i Falun ansöker om ekonomiskt bidrag till en veckas rekreationsvistelse i Tan-
dådalen. Sökta summan 2 580 kronor innebär bidrag för sex medlemmar á 430 kronor 
per person.  
 
Stiftelsen Pontus och Emelie Ljungdahls donation är lämplig då den får användas för att 
främja vård av behövande åldringar, sjuka eller lytta.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-13 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
RSMH Falun, Myntgatan 10-14, 791 62 Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Bidrag ur stiftelse, Bubo HVB 

Diarienummer SOC0121/14-753 

Beslut 
 

HVB-hemmet Bubo beviljas bidrag till aktiviteter med 10 000 kronor ur Hildur 
Melkerssons fond. 

 
Sammanfattning 
HVB-hemmet Bubo ansöker om ekonomiskt bidrag till en aktivitetskassa för att kunna 
planera för en lite dyrare aktivitet under hösten, t.ex. en lite längre resa. En viktig del i 
HVB-hemmets behandling är social träning och att komma igång med fritidsaktiviteter. 
Föregående år biljades 10 000 kronor och samma belopp bedöms som lämpligt även i 
år.  
 
Hildur Melkerssons fond är lämplig då den får användas för barns och ungdomars vård 
och fostran i Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-13 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
HVB-hemmets Bubo, enhetschef Jessica Jansson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 123 Samråd detaljplan för Liljansskolan 

Diarienummer SOC0102/14-214 

Beslut 
 

Socialnämnden godkänner detaljplanen och lämnar därmed inget yttrande till bygg-
nadsnämnden. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ovan rubricerade ärende till bland 
andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att ersätta en föråldrad 
plan med en modern och anpassa detaljplanen till dagens markanvändning. Den möjlig-
gör också andra användningar i de befintliga skolbyggnaderna som anses lämpliga. 
Konsekvenserna av planen är marginella och nämnden bedömer att förslaget till ny de-
taljplan inte påverkar vare sig skolbarn eller fritids- och rekreationsmöjligheter negativt. 
 
Nämnden har inget att invända mot förslag till ny detaljplan för Liljansskolan i Boda, 
Svärdsjö. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Samråd detaljplan för Lugnetgymnasiet 

Diarienummer SOC0106/14-214 

Beslut 
 

Socialnämnden godkänner detaljplanen och lämnar därmed inget yttrande till bygg-
nadsnämnden.  

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ovan rubricerade ärende till bland 
andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att ge fastigheterna 
moderna planbestämmelser enligt plan- och bygglagen, då de idag har den äldre an-
vändningsbestämmelsen allmänt ändamål. Med detaljplanen ges möjlighet för bebyg-
gelse närmast sporthallen. Det blir även möjligt att flytta tennisbanorna närmare tennis- 
och friidrottshallen.  
 
Socialnämnden har inget att invända mot den föreslagna detaljplanen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125 Samråd detaljplan för mindre del av Krondiket 

Diarienummer SOC0107/14-214 

Beslut 
 

Socialnämnden godkänner detaljplanen och lämnar därmed inget yttrande till bygg-
nadsnämnden. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ovan rubricerade ärende till bland 
andra socialnämnden för synpunkter. En ny detaljplan ska upprättas för en mindre del 
av Övre Krondiksvägen, som föreslås bli lokalgata. Planen är en anpassning till rådande 
förhållanden. Den aktuella delen av vägen ligger idag utanför planlagt område.  
 
Socialnämnden har inget att invända mot den föreslagna planen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Samråd detaljplan för kvarteret Rödbro i Södra centrum 

Diarienummer SOC0123/14-214 

Beslut 
 

Socialnämnden godkänner detaljplanen och lämnar därmed inget yttrande till bygg-
nadsnämnden. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ovan rubricerade ärende till bland 
andra socialnämnden för synpunkter. Planförslaget medför att stadsbilden förändras, 
huvudgatan Korsnäsvägen flyttas något mot norr och ny bebyggelse medges. Ett nytt 
kvarter uppstår som ska kallas kvarteret Rödbro. Ny bebyggelse kan inrymma handel, 
kontor m.m. kompletterat med bostäder.  
 
Socialnämnden ser positivt på den föreslagna detaljplanen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-08-27 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127 Samråd detaljplan för verksamhetsområde vid Västra Tallen 

Diarienummer SOC0096/14-214 

Beslut 
 

Socialnämnden godkänner detaljplanen och lämnar därmed inget yttrande till bygg-
nadsnämnden. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ovan rubricerade ärende till bland 
andra socialnämnden för synpunkter. Detaljplanen möjliggör en utveckling till ett om-
råde för industri- och kontorsändamål och utökar kommunens planlagda markreserv för 
kommande etableringar vid E 16 i höjd med Tallens köpcentrum.  
 
Socialnämnden har inget att invända mot den föreslagna detaljplanen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-12 
 
 
 


