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Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 
Ej tjänstgörande ersättare S Anneli Nilsson 
 S Ingvar Sahlander 
 C Agneta Ängsås 
 MP Kenth Carlson 
 M Malin Ögren 
 KD Rita Magnusson 

  
Övriga deltagare Ylva Renström, ställföreträdande socialchef, § 12-30 
 Åsa Johansson, sektionschef vuxensektionen, § 12-30 
 Marie Pettersson, sektionschef LSS-sektionen, § 12-30 
 Ove Stenberg, controller, § 12-30 
 Ann Ayoub, nämndsekreterare, § 12-30 
 Lena Hammarbäck, § 31 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum  
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Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

Innehållsförteckning sekretess: 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är 
därför inte tillgänglig.  
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Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 12 Särskilt förordnad vårdnadshavare 

    
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.  
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Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 13 Särskilt förordnad vårdnadshavare 

    
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.  
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Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 14 Yttrande över ansökan om adoption 

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



 Sammanträdesprotokoll 8 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 15 Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet, 
SoL 

 SOC0015/14-787 
  
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäls att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
fått rapport om att ett gynnande beslut enligt 4 kap § 1 Socialtjänstlagen (SoL) är 
äldre än tre månader. 

 
Sammanfattning 

Varje kvartal ska, enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som 
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
För fjärde kvartalet 2014 har ett ärende rapporterats som ej verkställt. Det avser insats om 
kontaktfamilj. Det rör avbrott i verkställighet och avbrottet skedde den 21 september 2014.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-14. 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 16 Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet. 
LSS 

 SOC0014/14-787 
 
Beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäls att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
fått rapport om att sju ej verkställda beslut enligt 28 § f-g LSS är äldre än tre 
månader. 

 
Sammanfattning 

Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS, gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer.  
 
För fjärde kvartalet 2014 har sju ärenden rapporterats som ej verkställda. Två beslut avser 
insats om avlösarservice i hemmet, fyra beslut bostad för vuxna samt ett beslut om 
korttidsvistelse.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-13. 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 10 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 17 Anmälan av ordförandebeslut LVU, LVM samt 
"brådskande ärenden" 

 SOC0011/15-002 
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgängliga.  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

§ 18 Anmälan av delegationsbeslut 

 SOC0016/15-002 
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 25 februari, § 18 
godkänns. 

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

1. Tecknade avtal november och december 2014. Förteckningar 2015-02-13, beslut 
54-59 och 60-74. Dnr SOC0018/14 

2. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden, rapport februari, beslut 1-3 

3. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan LSS 2014-12-15 och 2015-
01-12. Dnr SOC0013/14 och SOC0013/15 

4. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan Vuxen, Barn och familj 
samt enheterna Gemensam administration och Utveckling 2014-11-28 och 2015-
01-30. Dnr SOC0013/14 och SOC0013/15 

5. Redovisning till IVO av åtgärder efter tillsyn vid HVB Bubo. Dnr SOC0135/14 

6. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 1-90 Pärmförvaring 

7. Enskilda ärenden vid LSS-, Vuxen- samt Barn- och familjesektionerna december 
2014 och januari 2015. Dnr SOC0037/14 och SOC0021/15 

8. Sociala utskottets protokoll 2014-12-10, § 472-553, 2014-12-22, § 554, 2015-01-
14, § 1-26, 2015-01-28, § 27-33 och 2015-02-05, § 34-55. Pärmförvaring 

9. Protokoll MBL 2015-01-21, Överläggning i enskilt personalärende, LSS-sektionen. 
Dnr SOC0019/021 

10. Lex Sarah-ärende vid LSS-sektionen; Utredning och åtgärder med anledning av 
rapport om missförhållanden/risk för missförhållanden samt yttrande till IVO 
gällande vidtagna och planerade åtgärder. Dnr SOC0168/14, SOC0182/14 och 
SOC0183/14 

11. Lex Sarah-ärende vid LSS-sektionen; Utredning och åtgärder med anledning av 
rapport om missförhållanden/risk för missförhållanden samt anmälan till IVO. Dnr 
SOC0171/14 och -SOC0172/14  

12. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen; Yttrande till IVO i tillsynsärende. 
Dnr SOC0196/14 

13. Enskilt ärende vid Vuxensektionen, Svar på begäran om överflytt av ärende från 
Mora kommun. Dnr SOC0181/14 

14. Enskilt ärende vid LSS-sektionen, yttrande till IVO i tillsynsärende. Dnr 
SOC0192/14 



 Sammanträdesprotokoll 12 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 
 

§ 19 Skriftliga delgivningar 

 SOC0006/15-700  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 
25 februari 2015, § 19. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 16 
februari 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2014-11-26, § 4, 
Slutrapporter Arenan Academy. Övrig post 2014-12-11 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-27, § 38, Revidering och 
fastställande av budget 2015 och ekonomisk plan för 2016-17 samt mål för god 
ekonomisk hushållning. Dnr SOC0002/14 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-27, § 47, Godkännande av 
reglemente för socialnämnden. Övrig post 2014-12-15 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2014-11-28, § 10, 
Antagande av entreprenör för yttre miljö – gruppboende Herrhagen. Övrig post 
2014-12-08 

5. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-12-11, § 70 Val av ledamöter, 
ersättare och presidium i kommunens nämnder för mandatperioden 2015-2018. 
Övrig post 2014-12-23 

6. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-12-11, § 71 Val av ledamöter, 
ersättare och i vissa fall presidium i övriga organ med kommunalt engagemang 
i Falu kommun för mandatperioden 2015-2018. Övrig post 2014-12-30 

7. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-12-11, § 74 Beslut om turordning 
för ersättares inträde. Övrig post 2014-12-23. 

8. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2015-01-21 § 3 Beslut om 
EU-medel för kombitjänster/utbildning. Övrig post 2015-02-03 

9. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2015-01-21 § 6 Information 
om investeringar 2015. Övrig post 2015-02-03 

10. Protokollsutdrag kommunstyrelsens serviceutskott 2015-01-21 § 9 
Familjecentral nummer 2. Övrig post 2015-02-03 

11. Protokoll från kommunala handikapprådet 2014-12-17 och dess arbetsutskott 
2014-11-12 och 2014-12-17. Övrig post 2015-01-22. 

12. Information om kommunalrådens arbetsfördelning och ansvarsområden. Övrig 
post 2014-12-22 
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Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 

 

13. Information från IVO om tillsyn av kommunernas individ- och familjeomsorg, 
området barn och familj under 2015. Övrig post 2014-12-18 

14. Information från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ny 
överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
2015. Övrig post 2014-12-22 

15. Information från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om statliga 
stimulansmedel aktuella för Dalarnas län genom överenskommelser mellan 
SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och 
sjukvård. Övrig post 2015-02-03 

16. Information från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om 
överenskommelse för 2015 mellan SKL och staten om evidensbaserad praktik 
för god kvalitet inom socialtjänsten. Övrig post 2015-01-26 

17. Beslut IVO 2014-12-19 och 2015-02-09, Tillsyn av Bubo HVB. Dnr 
SOC0135/14 

18. Tackbrev från verksamheten Solen vid västra skolan för bidrag ur stiftelse. Dnr 
SOC0143/14-753.  

19. Dom Förvaltningsrätten i Karlstad 2014-12-16, enskilt ärende Vuxensektionen, 
överflyttningsärende Krokoms kommun. Dnr SOC0027/14 

20. Beslut IVO 2014-12-08, enskilt ärende LSS-sektionen, ej verkställt beslut. Dnr 
SOC0144/14 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 14 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 20 Muntlig information 

 SOC0007/15-700 
  
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
25 februari 2015, § 20. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Ordförande Christina Knutsson (S) påminner om den övergripande 
förtroendemannautbildningen den 16 april.  

 
 Sektionschef LSS Marie Pettersson informerar om att arbetet med den kommande 

upphandlingen av personlig assistans påbörjats. Tidsplanen är att under april 
kommer granskningen av inkomna anbud att göras, i maj sker intervjuer och i juni 
ska nämnden kunna fatta ett tilldelningsbeslut.  
 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 15 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

§ 21 Attesträtter 2015 

 SOC0017/15-002 
  
Beslut 

Nämnden godkänner upprättat förslag till attesträtter 2015. 
 
 
Sammanfattning 

Socialförvaltningen har upprättat förslag till attesträtter inom socialnämndens 
verksamhetsområde i enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, befogenheter och 
kontroll vid betalningar m.m. i Falu kommun”. Vid enstaka tillfällen uppstår behov av 
attesträtt för samtliga socialförvaltningens verksamhetsområden. Då har socialchef Ingalill 
Frank, utredningssekreterare Ylva Renström, controller Ove Stenberg och ekonom 
Margareta Danielsson rätt att attestera. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-12 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 16 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 22 Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 

 SOC0003/14-042 
 
Beslut 

Nämnden har tagit del av redovisningen av bokslut och verksamhetsuppföljning 
2014. 

 
Sammanfattning 

Socialförvaltningens budgetram för 2014 var 530,9 mkr. Utfallet för verksamheterna 
uppgick till 542,1 mkr. Avvikelsen mot budget blev ett underskott med 11,2 mkr. I 
delårsbokslutet 31 augusti 2014 prognostiserades ett resultat på -15,1 mkr och vid 
månadsuppföljningen 30 november 2014 var prognosen – 11,0 mkr. I 
verksamhetsberättelsen redogörs för verksamheten under året och det ekonomiska utfallet 
kommenteras. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-06 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 23 Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

 SOC0033/15-754 
  
Beslut 

Reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd daterad 10 februari 2015 antas.  
 
Sammanfattning 

Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska årligen revideras och antas av socialnämnden. 
Förslaget till riktlinjer 2015 har uppdaterats vad gäller så kallad fritidspeng.  
 
Riktlinjerna grundar sig på nu gällande socialtjänstlag från 1 januari 2002. Till stöd för 
tillämpning av socialtjänstlagen inom försörjningsområdet ger Socialstyrelsen ut Allmänna 
Råd (SOSFS 2013:1) som utgör allmänna rekommendationer samt Ekonomiskt bistånd – 
Handbok för socialtjänsten 2013. De lokala riktlinjerna utgör ett komplement till dessa 
rekommendationer och dokument. Därutöver utgör även rättspraxis stöd i 
rättstillämpningen. De aktuella lokala riktlinjerna utgår även från Falu kommuns norm.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-11 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Enhetschefer Försörjningsenheten och Bistånd- och missbruksenheten 
Sektionschef Barn- och familjesektionen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 24 Ansökan om utvecklingsmedel 2015 för arbete mot 
våld i nära relation 

 SOC0034/15-047 
  
Beslut 

Utvecklingsmedel beträffande våld i nära relationer ansöks hos Socialstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2014 om att söka utvecklingsmedel avsedda för perioden 1 april 
2014 till 31 mars 2015 tillsammans med omvårdnadsnämnden. 250 tkr beviljades och 
medlen används dels till en projektledare på 80 % och dels till kompetensutveckling för 
medarbetare på socialförvaltningen. Kommunerna har nu möjlighet att söka medel för 
fortsatt utvecklingsarbete även för 2015. Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att avse 
fortsatt kompetensutveckling, kartläggning samt utarbetande och genomförande av en 
handlingsplan för socialförvaltningen utifrån de föreskrifter och allmänna råd som kom 
2014 på området, SOSFS 2014:4. 
 
I avvaktan på nämndens beslut har ansökan skickats in preliminärt till Socialstyrelsen då 
ansökan skulle vara dem tillhanda senast den 18 februari 2015.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-11 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Sektionschefer Barn- och familjesektionen och LSS-sektionen 
Utvecklingschef, Enhetschef rådgivningsenheten, projektledare 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

§ 25 Remissvar Motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Inrätta en handlingsplan för att motverka självmord 

 SOC0155/14-008 
 
Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
 
Motion från Katarina Gustavsson (KD) ”Inrätta en handlingsplan för att motverka 
självmord” avslås. 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Katarina Gustavssons (KD) 
motion ”Inrätta en handlingsplan för att morverka självmord”. I motionen lyfts fram att en 
handlingsplan behöver finnas som ska leda till välkoordinerade insatser som medför att 
självmord minskar radikalt. 
 
Nämnden delar motionärens uppfattning att arbetet med suicidprevention är av stor vikt. 
Förvaltningen arbetar idag aktivt tillsammans med landstinget för att så tidigt som möjligt 
upptäcka och motverka psykisk ohälsa där suicidförsök/suicid får ses som ett drastiskt 
uttryck av psykisk ohälsa. Kommunen arbetar också aktivt med förebyggande arbete av 
social problematik genom omfattande resurser inom öppenvård och samråder regelbundet 
med bland andra skola och barn- och ungdomspsykiatrin.  
 
Att utöver detta arbeta med ett parallellt spår specifikt riktat mot suicid kan bli 
kontraindicerande då aktörerna sannolikt kommer att vara desamma som i övriga 
samverkanskonstellationer. Av den anledningen föreslås avslag på motionen.    
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-29 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 26 Remissvar Motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Enkät till faluborna om våld i nära relationer 

 SOC0156/14-008 
  
Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
 
Katarina Gustavssons (KD) motion ”Enkät till faluborna om våld i nära relationer” 
avslås då förslaget inte bedöms vara realiserbart inom ramen för befintliga resurser. 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens har begärt socialnämndens yttrande över Katarina Gustavssons (KD) 
motion ”Enkät till faluborna om våld i nära relationer”. Motionären beskriver i motionen 
att våld i nära relationer accelererar i Falun och att mörkertalet är stort. Motionsställaren 
vill därför skicka ut en enkät till alla falubor med ett antal frågor som berör våld i nära 
relationer. Syftet med enkäten ska vara att upptäcka det stora mörkertalet samt utveckla 
insatserna till drabbade personer. Motionären föreslår även att ett större samarbete med 
landstinget Dalarna skapas vad gäller våld i nära relationer.  
 
Nämnden är positiv till att på olika sätt kartlägga och belysa problematiken samt att 
utveckla verksamheten avseende våld i nära relationer. Det är viktigt med kvalitet när det 
gäller en så pass omfattande undersökning som avser alla invånare i Falu kommun. För 
detta krävs professionella undersökningsinstitut vilket medför relativt höga kostnader. 
Förslaget bedöms inte vara realiserbart inom ramen för befintliga resurser.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-05 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktige 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 27 Samråd detaljplan för bostadsområdet Östra Främby 
nordost om Källviksvägen 

 SOC0023/15-214 
  
Beslut 

Nämnden har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen och lämnar därmed 
inget yttrande. 

 
Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har översänt handlingar avseende detaljplan för bostadsområdet Östra 
Främby, nordost om Källviksvägen, med möjlighet för socialnämnden att lämna 
synpunkter. Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för bostadsområdet för 
att möjliggöra utbyggnad och förtätning av den befintliga bostadsbebyggelsen. Planen ska 
även ge moderna planbestämmelser för Främbyskolan och för parkområdet vid Runns 
strand. Detta ligger i linje med översiktsplan Falun-Borlänge.  
 
Falu kommun behöver fler bostäder och nämnden ser positivt på om fler bostäder kan 
skapas i bostadsområdet Östra Främby. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-19 
 
  

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 28 Bidrag ur stiftelse, Hemtjänsten Enviken 

 SOC0024/15-046 
  
Beslut 

1. Hemtjänsten Enviken och Linghed beviljas ekonomiskt bidrag till en vårfest för de 
som har hemtjänst och medel tas ur stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres 
honteux med 2 250 kronor och ur Stiftelsen Anna Svedlunds donation med 1 500 
kronor. 
 

2. Utbetalning kan ske när uppgifter inkommit om hur stort disponibelt kapital det 
finns att dela ut ur de olika fonderna. 

 
Sammanfattning 

Hemtjänsten Enviken beviljades den 24 september 2014 ekonomiskt bidrag till en julfest 
för de som har hemtjänst och medel skulle tas ur stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres 
honteux med 2 250 kronor och ur stiftelsen Anna Svedlunds donation med 1 500 kronor. 
 
Julfesten har genomförts, men när hemtjänsten skulle betala kostnaderna var det flera som 
inte ville ha betalt utan de ställde upp ideellt. Utbetalningen från stiftelserna har aldrig lösts 
ut. Nu ansöker hemtjänsten om att tidigare beviljade pengar ska betalas ut för att i stället 
användas till en vårfest för kunderna.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-19 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Sökanden vid hemtjänsten Enviken 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 29 Redovisning av uppsagt avtal om korttidstillsyn för 
skolungdom inom LSS 

 SOC0199/14-741 
  
Beslut 

Nämnden har tagit del av redovisningen av uppsagt avtal om korttidstillsyn för 
skolungdom inom LSS. 

 
 
Sammanfattning 

Socialförvaltningen har under de senaste två åren noterat att kostnaderna för 
korttidstillsynen ökat påtagligt medan antalet ungdomar minskat. Sektionschefen för LSS 
påtalade för Kultur- och ungdomsförvaltningen att det var nödvändigt att se över 
kostnadsutvecklingen och anpassa verksamheten med tanke på det minskade antalet 
ungdomar. I tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2015 redogör sektionschefen för 
handläggningen av ärendet och uppsägningen av avtalet med Kultur- och 
ungdomsförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-20 
Uppsägning av avtal om korttidstillsyn för skolungdom fr.o.m. 2015-04-01 
Protokollsutdrag kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-01, § 91 
Skrivelse från FUB 2015-01-28 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 30 Val av kontaktpolitiker vid socialförvaltningens 
arbetsenheter 

 SOC0005/15-700 
  
Beslut 

Föreslagna kontaktpolitiker i förteckning daterad den 24 februari 2015 väljs.  
 
Sammanfattning 

Socialnämnden har sedan många år haft kontaktpolitiker valda vid socialförvaltningens 
olika arbetsenheter. Nya kontaktpolitiker ska väljas för mandatperioden 2015 – 2018.  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Förteckning 2015-02-24 över socialförvaltningens arbetsenheter med förslag på 
kontaktpolitiker 
 
  

 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Berörda enhetschefer 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (25) 
Falu kommun 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  
 2015-02-25 
 

 

§ 31 Information om kränkande särbehandling 

 SOC0176/14-709 
  
Beslut 

 
1. Följa upp de uppdrag som presidiet tidigare ställt till socialchefen, rapport på 

nämnden 2015-02-25 
 

2. Uppdra till kommundirektören och HR-chefen att stötta ställföreträdande socialchef 
under ordinarie befattningshavares sjukdom, genom att kalla till uppföljande samtal 
med sektionschefen. 

 
 
Sammanfattning 

Utredare XXXX går igenom ärendet om kränkande särbehandling inom 
socialförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 2014-12-05 
Utredning december 2014 
Socialnämndens presidiums uppdrag till socialchefen 2014-12-23  
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommundirektör Dan Nygren 
HR-chef Inger Klangebo 
 
 
 
   
  
 
 


