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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden   2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

, 

Utses att justera Mustafa Güclü 
Justeringens plats och dag Socialförvaltningen 2011-03-02 
Justerade paragrafer 24-52 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Ann Ayoub

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Renée Andersson

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Müstafa Güclü

 
 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2011-02-23 
Datum när anslaget sätts upp 2011-03-04   
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
Underskrift  

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

Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 13:15–16:30                                                      

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

S 
S 
S 
S 
V 
MP 
 
S 
S 
S 
S 
V 
 

Renée Andersson, ordf. 
Christina Knutsson 
Mustafa Güclü 
Claes Mankler 
Stefan Nyrén 
Sara Ritäkt 
 
Ingvar Sahlander 
Siv Eriksson 
Kent Blomqvist 
Sonja Skansgård 
Zoreh Anhari 
 

M      Lilian Eriksson 
M      Jean-Francois Loise 
C       Annika Eriksson 
FAP  Hans Matsols 
KD    Håkan Nohrén 
 
 
C       Kjell Eriksson 
FAP  Ove Stegunger 
FP     Fredrik Adolphson 

Personalorganisation   

Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef 
Bror Johansson, bitr socialchef 
Britta Isberg, adm chef 
Ylva Renström, sekt chef 
Åsa Johansson, sekt.chef 
Marie Pettersson, sekt.chef 

Ove Stenberg, controller, § 31-32 
Göran Rosenström, utv.chef § 31-35 
Pernilla Engblom, verks.utv. § 31-35  
Kicki Andersson, enhetschef, § 31-32 
Ann Ayoub, sekreterare 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden   2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 
 
§ 24 Yttrande till Kammarrätten gällande vård enligt LVU, sekretess.................................. 4 

§ 25 Yttrande till Kammarrätten gällande vård enligt LVU, sekretess.................................. 5 

§ 26 Ansökan om vård enligt LVU, sekretess........................................................................ 6 

§ 27 Nedläggning av utredning gällande faderskap, sekretess............................................... 7 

§ 28 Yttrande i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen, sekretess ............................. 8 

§ 29 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS som den 31 
december 2010 är äldre än tre månader ......................................................................... 9 

§ 30 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL som den 31 
december 2010 är äldre än tre månader ....................................................................... 10 

§ 31 Bokslut och verksamhetsberättelse 2010 ..................................................................... 11 

§ 32 Återrapportering av gruppbostaden Bryggarens vidtagna åtgärder utifrån 
den kvalitetsuppföljningen som genomfördes våren 2010........................................... 12 

§ 33 Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån brister som framkom vid 
kvalitetsuppföljning av Kvarnbergets servicebostad.................................................... 13 

§ 34 Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån brister som framkom vid 
kvalitetsuppföljningen av Björkens servicebostad 2009, Carema Orkidén ................. 14 

§ 35 Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån brister som framkom vid 
kvalitetsuppföljningen av Slussens dagliga verksamhet 2009, Carema 
Orkidén......................................................................................................................... 15 

§ 36 För kännedom; Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid LSS-sektionen, 
Haraldsbo ungdomsboende .......................................................................................... 16 

§ 37 Yttrande över motion ”Anställ skolkuratorer inom socialtjänsten som har 
sin placering i skolan” .................................................................................................. 17 

§ 38 Ansökan från Stiftelsen Ungdom mot Våld om donationsbidrag till 
Skolprojekt 2000 för verksamhetsåret 2011................................................................. 18 

§ 39 Ansökan från särskilda boendet Nejlikan om donationsbidrag till utrustning 
av gemensamhetslokaler samt invigningsfest .............................................................. 19 

§ 40 Ansökan från Bjursås föräldraförening om donationsbidrag för inköp av 
material samt resor m.m. till fritidsgård i Bjursås........................................................ 20 

§ 41 Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol i serveringstält till 
allmänheten och slutna sällskap på Lugnets skidstadion i samband med 
Svenska skidspelen 2011.............................................................................................. 21 

§ 42 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens 
bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Korsvägens närbutik, Bjursås....................................................................................... 22 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden   2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens 
bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Tempo Bjursås.............................................................................................................. 23 

§ 44 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens 
bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Rolf Eriksson Jungfrun, Falun ..................................................................................... 24 

§ 45 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens 
bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Shell Gruvgatan, Falun................................................................................................. 25 

§ 46 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens 
bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Statoil ICA Express, Falun........................................................................................... 26 

§ 47 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens 
bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
ICA Slätta, Falun.......................................................................................................... 27 

§ 48 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens 
bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Statoil Herrhagen, Falun .............................................................................................. 28 

§ 49 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens 
bestämmelser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Spar Extra Hosjö, Falun ............................................................................................... 29 

§ 50 Kurser och konferenser ................................................................................................ 30 

§ 51 Delgivningar till socialnämnden .................................................................................. 31 

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut...................................................................................... 32 

 
 

 



 4 (32) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 24  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Yttrande till Kammarrätten gällande vård enligt LVU, sekretess 

 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 25  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 25 Yttrande till Kammarrätten gällande vård enligt LVU, sekretess 

 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 26  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Ansökan om vård enligt LVU, sekretess  

 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 27  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Nedläggning av utredning gällande faderskap, sekretess 

 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 28  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Yttrande i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionen, sekretess 

Dnr SOC 0049/11-785 

 

 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig.
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 29  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt LSS som den 31 de-
cember 2010 är äldre än tre månader 

Dnr SOC 0014/10-787 

 

Ärendet 
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera gynnande beslut 
enligt § 9 LSS som inte verkställts inom tre månader. Rapportering skall ske en gång i kvar-
talet. Totalt rör det sig om sex beslut, fem ännu ej verkställda och ett verkställt under fjärde 
kvartalet 2010. Fördelade på insatser avser två beslut bostad för vuxna, tre beslut daglig verk-
samhet och beslutet som verkställts avser kontaktperson.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-18 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera rapporten till protokollet 
 
att överlämna samma rapport som Socialstyrelsen erhållit till kommunens revisorer samt 
 
att till kommunfullmäktige anmäla att totalt sex beslut enligt § 9 Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inrapporterats till Socialstyrelsen. Av dessa är fem inte 
verkställda inom tre månader medan ett beslut som tidigare är inrapporterat nu har verkställts 
under senaste tremånadersperioden.  
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.  

Expeditioner 
Kommunfullmäktige (ej individrapporter) 
Kommunrevisionen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 30  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Rapportering avseende ej verkställda beslut enligt SoL som den 31 de-
cember 2010 är äldre än tre månader  

Dnr SOC 0015/10-787 

 

Ärendet 
Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader. Rapportering skall ske en gång i 
kvartalet. Totalt har två beslut rapporterats. Fördelade på insatser avser det ena beslutet fa-
miljestöd och det andra behov av kontaktfamilj.   
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-18 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera rapporten till protokollet 
 
att överlämna samma rapport som Socialstyrelsen erhållit till kommunens revisorer samt 
 
att till kommunfullmäktige anmäla två beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1, som ej 
verkställts inom tre månader. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Kommunfullmäktige (ej individrapporter) 
Kommunrevisionen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 31  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Bokslut och verksamhetsberättelse 2010 

Dnr SOC 0003/10-042 

 

Ärendet 
Av socialförvaltningens verksamhetsberättelse för 2010 framgår det att socialförvaltningens 
budgetram för 2010 var 486,1 mkr. Resultatet för verksamheterna uppgick till 485,4 mkr. 
Avvikelsen mot budget blev ett överskott med 0,7 mkr. I delårsbokslutet 2010-08-31 beräk-
nades ett överskott med 1,6 mkr. Varje sektions verksamhet under året redogörs i verksam-
hetsberättelsen och det ekonomiska utfallet kommenteras.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens verksamhetsberättelse för 2010, daterad 2011-02-14 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att ta redovisningen av bokslut och verksamhetsuppföljning 2010 till protokollet. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomikontoret 
 



 12 (32) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 32  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Återrapportering av gruppbostaden Bryggarens vidtagna åtgärder ut-
ifrån den kvalitetsuppföljningen som genomfördes våren 2010 

Dnr SOC 0162/10-788 

 

Ärendet 
Socialförvaltningen genomförde under våren 2010 en kvalitetsuppföljning av Bryggarens 
gruppbostad, LSS. Uppföljningen syftade till att granska hur väl enheten genomför sitt upp-
drag utifrån lagstiftning och kommunala styrdokument. I uppföljningen framkom vilka styr-
kor och svagheter som finns i verksamheten. Enhetschef och personal arbetade fram ett för-
slag på lämpliga åtgärder som presenterades för socialnämnden den 25 augusti 2010. Social-
nämnden beslutade då att enheten skulle återrapportera föreslagna åtgärder senast i februari 
2011. Enligt socialförvaltningens bedömning har enheten påbörjat eller genomfört åtgärder 
inom de flesta av områdena där brister påpekades.  
 
Tidigare behandling 
Socialnämnden 2010-08-25, § 129 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-04 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna vidtagna åtgärder gällande Bryggarens gruppbostad 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Sektionschef Marie Pettersson, LSS 
Enhetschef Cathrine Kicki Andersson, gruppbostaden Bryggaren, LSS 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 33  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån brister som framkom vid kvali-
tetsuppföljning av Kvarnbergets servicebostad 

Dnr SOC 0255/10-788 

 

Ärendet 
Socialförvaltningen har under oktober 2010 följt upp de brister som framkom vid 2009 års 
kvalitetsuppföljning vid Kvarnbergets servicebostad. Förvaltningens tjänstemän har vid upp-
följningen funnit att det fortfarande finns brister vid servicebostaden. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-01 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att Kvarnbergets servicebostad ska ta fram en åtgärdsplan för de brister som fortfarande före-
ligger 
 
att åtgärdsplanen presenteras för socialnämnden senast i maj 2011 samt 
 
att följa upp åtgärderna genom en ny kvalitetsuppföljning hösten 2011. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Verksamhetschef Falun, Carema Orkidén AB 
Carema Orkidén AB, Box 1565, 171 29 Solna 
Marie Pettersson, sektionschef LSS 
LSS-handläggare 
Ann Eriksson, MAS, omvårdnadsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 34  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån brister som framkom vid kvali-
tetsuppföljningen av Björkens servicebostad 2009, Carema Orkidén 

Dnr SOC 0256/10-788 

 

Ärendet 
Socialförvaltningen har under september-november 2010 följt upp de brister som framkom 
vid 2009 års kvalitetsuppföljning vid Björkens servicebostad. Förvaltningens tjänstemän har 
vid uppföljningen funnit att det fortfarande finns brister vid servicebostaden.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-07 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att Björkens servicebostad ska ta fram en åtgärdsplan för de brister som fortfarande föreligger 
 
att åtgärdsplanen presenteras för socialnämnden senast i maj 2011 samt 
 
att följa upp åtgärderna genom en ny kvalitetsuppföljning hösten 2011. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Verksamhetschef Falun, Carema Orkidén AB 
Carema Orkidén AB, Box 1565, 171 29 Solna 
Marie Pettersson, sektionschef LSS 
LSS-handläggare 
Ann Eriksson, MAS, omvårdnadsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 35  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån brister som framkom vid kvali-
tetsuppföljningen av Slussens dagliga verksamhet 2009, Carema Orki-
dén 

Dnr SOC 0257/10-788 

 

Ärendet 
Socialförvaltningen har under oktober-november 2010 följt upp de brister som framkom vid 
2009 års kvalitetsuppföljning vid Slussens dagliga verksamhet. Förvaltningens tjänstemän har 
vid uppföljningen funnit att enheten arbetat med att förbättra de brister som påtalades. Fortfa-
rande finns ett antal området som enheten bör se över/förbättra ytterligare.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-21 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna rapport gällande Slussens vidtagna åtgärder samt 
 
att följa upp påtalade förbättringsåtgärder genom en ny kvalitetsuppföljning hösten 2011. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Verksamhetschef Falun, Carema Orkidén AB 
Carema Orkidén AB, Box 1565, 171 29 Solna 
Marie Pettersson, sektionschef LSS 
LSS-handläggare 
Ann Eriksson, MAS, omvårdnadsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 36  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 För kännedom; Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid LSS-sektio-
nen, Haraldsbo ungdomsboende 

Dnr SOC 0102/10-785 

 

Ärendet 
Socialnämnden delges Socialstyrelsens beslut 2011-01-26 gällande frekvenstillsyn av bostad 
med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § 8 lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), Haraldsbo ungdomsboende. Socialstyrelsen bedömer i sitt beslut att 
relevanta åtgärder har vidtagits och avslutar ärendet.  
 
Tidigare behandling 
Socialnämnden 2010-10-20, § 164 
 
Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens beslut 2011-01-26 (dnr 9.1-17019/2010) 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  

att anteckna socialstyrelsens beslut till protokollet. 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 37  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Yttrande över motion ”Anställ skolkuratorer inom socialtjänsten som 
har sin placering i skolan” 

Dnr SOC 0207/10-008 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Inger Olenius (MP) motion ”An-
ställ skolkuratorer inom socialtjänsten som har sin placering i skolan”. Motionären föreslår att 
socialtjänsten och skolan i samarbete bygger upp en verksamhet med skolkuratorer som har 
sin placering i skolan och sin anställning inom socialtjänsten i syfte att tidigare uppmärk-
samma och åtgärda barn med psykosocial problematik. Vidare föreslås att det förebyggande 
arbetet måste byggas ut och att skolkuratorerna ska arbeta ända ner i de första årskurserna i 
skolan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-07 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att till kommunstyrelsen inge socialförvaltningens tjänsteskrivelse som socialnämndens ytt-
rande över motion om att anställa skolkuratorer inom socialtjänsten samt 
 
att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om socialförvaltningen 
ska utöka det förebyggande arbetet med inriktning mot skolan. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag samt 
 
att om beslut fattas enligt motionärens önskan skall ramökning tillföras socialnämnden. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 38  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Ansökan från Stiftelsen Ungdom mot Våld om donationsbidrag till 
Skolprojekt 2000 för verksamhetsåret 2011 

Dnr SOC 0210/10-753 

 

Ärendet 
Stiftelsen Ungdom mot våld har ansökt om bidrag med 5 000 kronor ur Johan Sunnanbergs 
och Anna Svinséns donation för genomförande av Skolprojekt 2000 under verksamhetsåret 
2011. Stiftelsen har sitt säte i Örebro och har en riksomfattande verksamhet. Falun har inte 
haft någon verksamhet.   
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-01 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att avslå ansökan från Stiftelsen Ungdom mot våld. Stiftelsen är en riksomfattande organisa-
tion och bidrag ur ansökt donation kan bara ges till boende i Falu kommun. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Stiftelsen ungdom mot våld, Box 14010, 700 14 Örebro 
 



 19 (32) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 39  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Ansökan från särskilda boendet Nejlikan om donationsbidrag till 
utrustning av gemensamhetslokaler samt invigningsfest 

Dnr SOC 0031/11-753 

 

Ärendet 
Särskilda boendet för människor med psykisk funktionsnedsättning Nejlikan har genom en-
hetschef Anette Engström ansökt om bidrag med 7 000 kronor för inköp av utrustning till 
gemensamhetslokaler samt till invigningsfest.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-04 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att bifalla ansökan från Nejlikan med 7 000 kronor ur Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond för in-
köp av inventarier samt till invigningsfest.  
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Enhetschef Anette Engström 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 40  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Ansökan från Bjursås föräldraförening om donationsbidrag för inköp 
av material samt resor m.m. till fritidsgård i Bjursås 

Dnr SOC 0039/11-753 

 

Ärendet 
Bjursås föräldraförening har ansökt om ekonomiskt bidrag med 20 000 kronor till inköp av 
material, möbler, råvaror och resor till föreningens fritidsgård i Bjursås. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-04 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att bifalla ansökan från Bjursås föräldraförening med 20 000 kronor ur Hofveska donationen 
för inköp av material, råvaror, möbler och resor till Bjursås föräldraförenings fritidsgård i 
Bjursås. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Bjursås föräldraförening, c/o XXX 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 41  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol i serveringstält 
till allmänheten och slutna sällskap på Lugnets skidstadion i samband 
med Svenska skidspelen 2011 

Dnr SOC 0046/11-702 

 

Ärendet 
Lugnet Restaurang & Café i Falun AB, har ansökt om tillfälligt tillstånd för servering av 
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten och slutna sällskap i serveringstält placerat på 
”Åsen” på Lugnets skidstadion enligt följande: 
 

1. fredag 2011-03-18, kl 11.00—01.00 
2. lördag 2011-03-19, kl 11.00—19.00 
3. söndag 2011-03-20, kl 11.00—19.00 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-07 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att bifalla ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering av starköl, vin och sprit-
drycker till allmänheten och slutna sällskap i serveringstält enligt bifogade ritningar vid 
Svenska skidspelens tävlingar 2011-03-18—20 med de serveringstider som sökande framfört.  
Under hela tiden som alkoholserveringen pågår skall minst två av polismyndigheten förord-
nade ordningsvakter tjänstgöra. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Lugnet Restaurang & Café i Falun AB, Box 1474, 791 14 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 42  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestäm-
melser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Korsvägens närbutik, Bjursås 

Dnr SOC 0271/10-702 

 

Ärendet 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har till polismyndigheten och socialförvaltningen an-
mält Korsvägens närbutik i Bjursås för försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig. UNF 
besökte angiven livsmedelsbutik den 11 december 2010 varvid en underårig medlem i UNF 
köpte en sex-pack öl, klass II, 3,5 volymprocent alkohol utan att tillfrågas om legitimation. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-24 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att jämlikt Alkohollagens kapitel 9 § 19 stycke 1, meddela Korsvägens närbutik, Bjursåsvägen 
2, Bjursås, varning, då försäljningen av folköl till minderåriga får anses vara så allvarligt att 
disciplinär åtgärd bör komma ifråga. Försäljningsstället har ej vidtagit nödvändiga åtgärder 
för att förhindra att försäljning av folköl till minderåriga kan ske. Saknar t.ex. egentillsyns-
program. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

 
Besvärshänvisning 
 

Expeditioner 
Korsvägens närbutik, Bjursåsvägen 2, 790 21 Bjursås 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 43  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestäm-
melser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Tempo Bjursås 

Dnr SOC 0275/10-702 

 

Ärendet 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har till polismyndigheten och socialförvaltningen an-
mält Tempo Bjursås för försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig. UNF besökte angi-
ven livsmedelsbutik den 11 december 2010 varvid en underårig medlem i UNF köpte en sex-
pack öl, klass II, 3,5 volymprocent alkohol utan att tillfrågas om legitimation. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-24 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att jämlikt Alkohollagens kapitel 9 § 19 stycke 1, meddela Tempo Bjurså, Skogvägen 2, Bjur-
sås, varning då försäljning av folköl till minderåriga får anses vara så allvarligt att disciplinär 
åtgärd bör komma ifråga. Försäljningsstället har ej vidtagit nödvändiga åtgärder för att för-
hindra att försäljning av folköl till minderåriga kan ske.  
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

 
Besvärshänvisning 
 

Expeditioner 
Tempo Bjursås, Skogvägen 2, 790 21 Bjursås 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 44  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestäm-
melser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på Rolf 
Eriksson Jungfrun, Falun 

Dnr SOC 0276/10-702 

 

Ärendet 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har till polismyndigheten och socialförvaltningen an-
mält Rolf Eriksson Jungfrun, Bil i Dalarna AB, Falun, för försäljning av öl klass II, folköl, till 
minderårig. UNF besökte angiven livsmedelsbutik den 11 december 2010 varvid en underårig 
medlem i UNF köpte en sex-pack Öl, klass II, 3.5 volymprocent alkohol utan att tillfrågas om 
legitimation.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-24 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att jämlikt Alkohollagens kapitel 9 § 19 stycke 1, meddela Rolf Eriksson Jungfrun, Bil i Da-
larna, AB, Nedre Heden 1, Falun, varning. Med tanke på att försäljningsstället även tilldela-
des en varning 2010 ser socialförvaltningen så allvarligt på att en förseelse av samma art 
återigen sker bara ett år senare, att förbud mot försäljning av folköl övervägts. Försäljnings-
stället har dock vidtagit vissa åtgärder för att förbättra situationen varför förvaltningen stannar 
vid att föreslå ny varning.  
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

 
Besvärshänvisning 
 

Expeditioner 
Rolf Eriksson Jungfrun, Bil i Dalarna AB, Nedre Heden 1, 791 38 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 45  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestäm-
melser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Shell Gruvgatan, Falun 

Dnr SOC 0278/10-702 

 

Ärendet 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har till polismyndigheten och socialförvaltningen an-
mält Shell:s bensinstation på Gruvgatan i Falun för försäljning av öl klass II, folköl, till min-
derårig. UNF besökte angivet försäljningsställe den 11 december 2010 varvid en underårig 
medlem i UNF köpte en sex-pack Öl, klass II, 3.5 volymprocent alkohol utan att tillfrågas om 
legitimation. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-24 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att jämlikt Alkohollagens kapitel 9 § 19 stycke 1, meddela Shell AB, Gruvgatan 26, Falun, 
varning, då försäljningen av folköl till minderårig får anses vara så allvarligt att disciplinär 
åtgärd bör komma ifråga. Försäljningsstället har godkänt egentillsynsprogram men ytterligare 
åtgärder bör vidtas för att undvika en upprepning av det nu inträffade.  
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

 
Besvärshänvisning 

Expeditioner 
Shell AB, Gruvgatan 26, 791 62 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 46  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestäm-
melser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Statoil ICA Express, Falun 

Dnr SOC 272/10-702 

 

Ärendet 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har till polismyndigheten och socialförvaltningen an-
mält Statoil ICA Express, Vasagatan, Falun, för försäljning av öl klass II, folköl, till minder-
årig. UNF besökte angiven livsmedelsbutik den 11 december 2010 varvid en underårig med-
lem i UNF köpte en sex-pack Öl, klass II, 3.5 volymprocent alkohol utan att tillfrågas om 
legitimation. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-24 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att utöver den av socialförvaltningen genomförda utredningen ej vidtaga ytterligare åtgärder 
då butiken med sitt egentillsynsprogram och med det inbyggda kassasystemet tycks ha vidta-
git alla de åtgärder den kan vidta för att förhindra att aktuell händelse inträffade. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Statoil ICA Express, Vasagatan 1 A, 791 31 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 47  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestäm-
melser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på ICA 
Slätta, Falun 

Dnr SOC 0273/10-702 

 

Ärendet 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har till polismyndigheten och socialförvaltningen an-
mält ICA Slätta, Falun, för försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig. UNF besökte an-
given livsmedelsbutik den 11 december 2010 varvid en underårig medlem i UNF köpte en 
sex-pack öl, klass II, 3,5 volymprocent alkohol utan att tillfrågas om legitimation. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-24 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att utöver den av socialförvaltningen genomförda utredningen ej vidtaga ytterligare åtgärder 
då butiken med sitt tillsynsprogram och med det inbyggda kassasystemet tycks ha vidtagit alla 
de åtgärder den kan vidta för att förhindra att aktuell händelse inträffade. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
ICA Slätta, Slätta centrum, 791 74 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 48  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestäm-
melser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på 
Statoil Herrhagen, Falun 

Dnr SOC 0274/10-702 

 

Ärendet 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), har till polismyndigheten och socialförvaltningen 
anmält Statoil Herrhagen, Falun, för försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig. UNF 
besökte angiven livsmedelsbutik den 11 december 2010 varvid en underårig medlem i UNF 
köte en sex-pack öl, klass II, 3.5 volymprocent alkohol utan till tillfrågas om legitimation. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-24 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att utöver den av socialförvaltningen genomförda utredningen ej vidtaga ytterligare åtgärder 
då butiken med sitt tillsynsprogram och med det inbyggda kassasystemet tycks ha vidtagit alla 
de åtgärder den kan vidta för att förhindra att aktuell händelse inträffade. 
 
Yrkanden 
Ordförande Renée Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Statoil Herrhagen, Herrhagsvägen 3, 791 75 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 49  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Åtgärd med anledning av anmälan om brott mot Alkohollagens bestäm-
melser avseende försäljning av öl klass II, folköl, till minderårig på Spar 
Extra Hosjö, Falun 

Dnr SOC 0277/10-702 

 

Ärendet 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har till polismyndigheten och socialförvaltningen an-
mält Spar Extra, Hosjö, Falun, för försäljning av Öl klass II, folköl, till minderårig. UNF be-
sökte angiven livsmedelsbutik den 11 december 2010 varvid en underårig medlem i UNF köte 
en sex-pack öl, klass II, 3.5 volymprocent alkohol utan att tillfrågas om legitimation. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-24 
 
Förslag 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att utöver den av socialförvaltningen genomförda utredningen ej vidtaga ytterligare åtgärder 
då butiken med sitt tillsynsprogram och med det inbyggda kassasystemet tycks ha vidtagit alla 
de åtgärder den kan vidta för att förhindra att aktuell händelse inträffade. 
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Expeditioner 
Spar Extra Hosjö, Centralvägen 7, 791 46 Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 51  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Kurser och konferenser 

Dnr SOC 0016/11-700 

 

Ärendet 
Ordförande Renée Andersson meddelar att hon önskar delta i följande konferens: 
 

• Finsams samverkanskonferens den 28-29 mars 2011 på Hotell Lerdalshöjden i Rätt-
vik. Anordnare är Falu kommun, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna och Ar-
betsförmedlingen.  

 
Ordföranden anmäler att hon tagit följande beslut om deltagande gällande kurser och konfe-
renser: 
 

• 1:e och 2:e vice ordförande Christina Knutsson och Lilian Eriksson 
Finsams samverkanskonferens den 28-29 mars 2011 på på Hotell Lerdalshöjden i 
Rättvik. Anordnare är Falu kommun, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna och Ar-
betsförmedlingen. 
 

• 1:e och 2:e vice ordförande Christina Knutsson och Lilian Eriksson 
Seminariet Prevention & Rehabilitering – En kostnad eller en social investering med 
hög lönsamhet? Den 8 april 2011 i Borlänge. Anordnare Möjligheternas Hus, Projekt 
Kulturarvet och Coompanion Dalarna  
 

• 1:e och 2:e vice ordförande Christina Knutsson, Lilian Eriksson och ledamoten Stefan 
Nyrén 
Seminariedag om framtida kunskapsutveckling inom socialtjänsten den 25 februari 
2011 i Falun. Anordnare Region Dalarna 

 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att medge ordförandens deltagande i Finsams samverkanskonferens i Rättvik den 28-29 mars 
2011 samt 

att anteckna ordförandens anmälan till protokollet.  

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden   2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Delgivningar till socialnämnden 

Dnr SOC0007/11-700 

 

Ärendet 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i skrivelse daterad 2007-03-23 med 
bilagor enligt följande: 
 
 Information 

1. Statistik för 2010, Kvinno- och tjejjouren i Borlänge 
Dnr SOC 0260/09-701 
 

2. Länsstyrelsens beslut 2010-12-22 om att bevilja Falu kommun 541 000 kronor för projekt Dalar-
nas kompetenscentrum (DKV) år 2. Projektet uppfyller de angivna kriterierna för kvinnofridsme-
del 
Dnr SOC 0243/09-047 
 

3. Socialstyrelsens beslut 2010-12-29 efter redovisning av socialnämndens kvalitetsuppföljning av 
Bryggarens gruppbostad. Socialstyrelsen önskar ej ta del av kvalitetsuppföljningarna i fortsätt-
ningen. 
Dnr SOC 0162/10-788 
 

4. Socialstyrelsens beslut 2011-01-25 efter redovisning av socialnämndens kvalitetsuppföljning av 
Ramvägens servicebostad. Socialstyrelsen önskar ej ta del av kvalitetsuppföljningarna i fortsätt-
ningen.  
Dnr SOC 0253/10-788 
 

5. Socialstyrelsens beslut 2011-01-25 efter redovisning av socialnämndens kvalitetsuppföljning av 
Bäckvägens servicebostad. Socialstyrelsen önskar ej ta del av kvalitetsuppföljningarna i fortsätt-
ningen.  
Dnr SOC 0254/10-788 
 

 Protokoll/utdrag 
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-01-19,  

§ 3 Praktikplatser i Falu kommun  
Dnr SOC 0047/11-618  
 

7. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2010-12-16 
Övrig post 2011-01-24 

 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anteckna delgivningarna till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  53  2011-02-23 

 

Justerandens signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr SOC 0017/11-002 

 

Ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsord-
ning. Beslut som tas på delegation ska redovisas för socialnämnden.  
 
Delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet i form av pärmredovisning: 
 

• Personalärenden 
 Anställningsavtal – Entlediganden Beslut nr 105-194  

   

• Sociala utskottet 
2010-12-22, §§ 383-385 
2011-01-19, §§ 1-20 
2011-02-07, §§ 21-51 

  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anteckna anmälningarna till protokollet. 

  
 

 


