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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 13:15–16:30 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Göran Forsén   
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf C Kjell Eriksson 
 S Mustafa Güclü FAP Hans Matsols 
 - Renée Andersson KD Håkan Nohrén 
 MP Kenth Carlson  
  
Tjänstgörande V Zohreh Anhari M Eva Kyrk  
Ersättare  i stället för Stefan Nyrén (-) i stället för Gunilla Franklin (M) 
 
Övriga deltagare 
Ersättare S Ingvar Sahlander C Torbjörn Petersson 
 S Deni Beslagic FAP Janina Bengtsdotter 
 S Kent Blomqvist FP Fredrik Adolphson 
 S Sonja Skansgård  
    
  
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Johan Gnospelius, sektionschef 
 Åsa Johansson, sektionschef Ylva Renström, utredningssekreterare 
 Marie Pettersson, sektionschef Ove Stenberg, Controller 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 
 

Utses att justera Mustafa Güclü 

Justeringsdag 2014-04-03  

Justerade paragrafer 32-44 exkl. § 34 som omedelbart justerats 2014-03-26 
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Mustafa Güclü 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2014-03-26 

Datum när anslaget sätts upp 2014-04-07  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning: 
 
§ 32 Förändring av föredragningslistan ......................................................................... 4 

§ 33 Sekretessärenden .................................................................................................... 5 

§ 36 Anmälan av delegationsbeslut 2014 ....................................................................... 8 

§ 37 Muntlig information ............................................................................................. 10 

§ 38 Skriftliga delgivningar .......................................................................................... 11 

§ 39 Ekonomisk uppföljning till och med februari 2014 ............................................. 12 

§ 40 Verksamhetsbudget 2015-2017 ............................................................................ 13 

§ 41 Yttrande över detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö ....................... 14 

§ 42 Avtalsuppföljning Omsorgscompagniet AB ........................................................ 15 

§ 43 Ledningssystem för kvalitet inom socialnämndens ansvarsområde .................... 18 

§ 44 Fyllnadsval av kontaktpolitiker vid två av socialförvaltningens arbetsenheter ... 19 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/14-700 

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Ansökan om vård enligt LVM – sekretess 

 Nytt ärende: Bistånd till resor med taxi till och från skola - sekretess 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 33-35 Sekretessärenden 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Anmälan av delegationsbeslut 2014 

Diarienummer SOC0016/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 26 mars 2014, § 
36 godkänns. 

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

1. Tecknade avtal januari 2014. Förteckning 2014-03-17, beslut nr 1-7. Dnr 
SOC0018/14 
 

2. Kurs/konferens socialnämnden februari 2014. Förteckning 2014-03-19, beslut 1. 
Dnr SOC0012/14 
 

3. Ändring av vissa riktlinjer för friskvård. Beslut 2014-02-11. Dnr SOC0016/14 
 

4. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Pärmförvaring 
 

5. Enskilda ärenden vid LSS-sektionen februari 2014. Förteckning daterad 2014-
03-11, Dnr SOC0037/14 
 

6. Enskilda ärenden vid Vuxensektionens kommunpsykiatri februari 2014. Förteck-
ning daterad 2014-03-11. Dnr SOC0037/14 
 

7. Enskilda ärenden vid Vuxen- och Barn- och familjesektionen februari 2014. För-
teckning daterad 2014-03-03. Dnr SOC0037/14 
 

8. Sociala utskottets protokoll 2014-02-12, § 25-73. 2014-02-18, § 74-76 och 
2014-03-11, § 77. Pärmförvaring 
 

9. Enskilt ärende, avslag 2014-02-27 på begäran om utlämnande av sekretessupp-
gift. Dnr SOC0045/14 
 

10. Enskilt ärende vid vuxensektionen, avslag 2013-12 23 på begäran från Malmö 
stad om överflytt av ärende till Falun. Dnr SOC 0230/13 
 

11. Enskilt ärende vid vuxensektionen, yttrande 2014-03-12 till IVO över Malmö 
stads begäran om överflytt av ärende till Falun. Dnr SOC0230/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
12. Enskilt ärende vid barn- och familjesektionen, yttrande 2014-02-28 till IVO i 

tillsynsärende. Dnr SOC0024/14 
 

13. Avskrivning av fordringar vid socialförvaltningen 2014-02-20. Dnr SOC0042/14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Muntlig information  

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 26 mars 2014, § 37. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 LSS-sektionens chef Marie Pettersson informerar om en samverkansmodell för 
gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammet och LSS dagliga verksamhet som 
Falu kommun, arbetsförmedlingen, försäkringskassan Finsam Falun och lands-
tinget Dalarna arbetat fram. Syftet är att fler elever från gymnasiesärskolans 
nationella program och gymnasieskolans IM-program skall komma ut i arbete, 
samt att fler ska kunna gå från LSS dagliga verksamhet till arbete.  
 

 Ordförande Christina Knutsson (S) informerar om att den gemensamma nämn-
den för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) har haft sammanträde 
igår. Då de deltagande kommunerna har olika avgifter och taxor har förvalt-
ningen fått i uppdrag att presentera ett gemensamt avgifts- och taxeförslag inför 
år 2015. ATL-kontoret är nu fullt bemannat och arbetet pågår för fullt.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 26 mars 2014, § 38. 

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

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-02-13, § 6; Svar på motion från 
Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Handlingar i god tid innan 
mötet. Övrig post 2014-03-03 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-02-13, § 20; Entledigande från 
uppdrag som ledamot i socialnämnden samt fyllnadsval. Dnr SOC0005/14 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-02-19, § 30; Be-
slut om fortsatt arbete Intranätprojektet. Övrig post 2014-02-25 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-02-19, § 33; 
Uppdrag att teckna överenskommelse gällande ungdomar i gymnasieskolan. 
Övrig post 2014-02-25 

5. Protokollsutdrag omvårdnadsnämnden 2014-02-26, § 23; Verksamhetsbe-
rättelse anhörigstöd. Övrig post 2014-02-27 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Ekonomisk uppföljning till och med februari 2014 

Diarienummer SOC0003/14-042 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den reviderade ekonomiska rapporten till och med februari 
2014. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2014 
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. På grund av 
ett sifferfel är rapporten reviderad den 25 mars 2014.  
 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på 
-6,0 mkr till årets slut. 

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

 Vuxensektionens prognos uppgår till ett underskott på -6,0 mkr varav de största 
underskotten hänförs till ekonomiskt bistånd med -2,5 mkr och öppna insatser 
för vuxna missbrukare till -3,0 mkr.  

 Barn- och familjesektionens prognos är i linje med budget. Dock finns i denna 
tidiga bedömning osäkerheter rörande antal anmälningar samt antal vårddygn för 
HVB-hem, familjehem och jourhem. 

 LSS-sektionens prognos är i linje med budget. Dock finns en osäkerhet om ut-
vecklingen av antal assistansärenden och externa placeringar. 

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

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport till och med februari 2014, daterad 2014-02-
28, reviderad 2014-03-25 
 
 
_______________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Verksamhetsbudget 2015-2017 

Diarienummer SOC0002/14-041 

Beslut 

Nämnden har tagit del av verksamhetsbudget 2015 (planeringsperiod 2016-2017). 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar i budgetdialogdokument för socialnämndens äskande av 
ramförstärkning inför 2016-2017. Äskandena har i huvudsak uppstått på grund av vo-
lymökningar.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsbudget 2015 (planeringsperiod 2016-2017). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Yttrande över detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö 

Diarienummer SOC0039/14-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som social-
nämndens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat detaljplan Hedstugan vid Hedvägen i 
Svärdsjö till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en förändring av verksamheten på fastigheten. Detta genom att det tillåts 
flera lämpliga användningar för befintlig byggnad alternativt riva delar och uppföra nya.  
 
Nämnden har inget att invända mot detaljplanen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-24 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Avtalsuppföljning OmsorgsCompagniet AB 

Diarienummer SOC0242/13-749 

Beslut 

1. Genomförd avtalsuppföljning av OmsorgsCompagniet i Norden AB godkänns. 

2. OmsorgsCompagniet i Norden AB ska till socialnämnden senast den 30 juni 2014 
redovisa vidtagna åtgärder avseende de allvarliga brister som påtalats i rapporten.  

 
Reservation 
Zohreh Anhari (V) reserverar sig mot beslutspunkt nr 2 till förmån för eget förslag (bi-
laga § 42) 
 
Sammanfattning 
Avtalsuppföljningen har genomförts av personal från socialförvaltningens ut-
vecklingsenhet i samerkan med socialchef, sektionschef LSS, ekonom samt HR-taktiker 
under tiden oktober 2013 – januari 2014. 
 
I samband med avtalsuppföljningen står det klart att beslutsprocessen från politiskt be-
slut (oktober 2012) till verksamhetsövertagande (1 december 2012) varit för kort. I ef-
terhand kan konstateras att med någon extra månad tillgodo hade överlämnandet och 
övertagandet givits bättre förutsättningar.  
 
Avtalsuppföljningen visar att OmsorgsCompagniet 

 har en vilja att förändra, förbättra och utveckla genomförandet av den personliga 
assistansen. 

 brister i anmälan av förändringar och bristerna bedöms vara så allvarliga att de 
ska åtgärdas omedelbart. 

 brister när det gäller den sociala dokumentationen och bristerna bedöms vara så 
allvarliga att de ska åtgärdas omedelbart. 

 brister i redovisningen av assistansersättningens användningsområden och bris-
terna bedöms vara så allvarliga att de ska åtgärdas omedelbart. 

 visar tecken på brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och detta bedöms 
som ett utvecklingsområde som kommer att följas upp under avtalsuppfölj-
ningen som kommer att ske under hösten 2014. 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-10, reviderad 2014-03-25 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S) och Göran Forsén (M): Enligt socialförvaltningens förslag.  
Zohreh Anhari (V): 

1. Förvaltningens förslag nr 2 avslås. 
2. Avtalet med OmsorgsCompagniet sägs upp. 

 
Beslutsgång 
Först prövas Zohreh Anharis (V) förslagspunkt nr 2 att avtalet med OmsorgsCom-
pagniet AB sägs upp och ordföranden finner att socialnämnden avslår förslaget.  
 
Därefter ställs ordförandens m.fl. förslagspunkt nr 2 att OmsorgsCompagniet i Norden 
AB ska till socialnämnden senast den 30 juni 2014 redovisa vidtagna åtgärder avseende 
de allvarliga brister som påtalats i rapporten, mot Zohreh Anharis (V) förslagspunkt nr 1 
om avslag och finner att socialnämnden beslutar enligt ordförandens m.fl. förslag.  
 
  
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
OmsorgsCompagniet i Norden AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 Bilaga SN 2014-03-26, § 42 

Reservation 

” Avtalsuppföljning 

OmsorgsCompagniet 

i Norden AB” 
 

26.03.2014 

Socialnämnden 

 Ärende: P9 

Vänsterpartiet yrkade på socialnämndens sammanträde, 
Ärende P9, att förvaltningens andra att-sats skulle avslås 
samt att avtalet med OmsorgsCompagniet ska sägas upp. 
Med tanke på de brister som har upptäckts i granskningen 
anser vi att detta är det enda rimliga. 

Vänsterpartiet reserverar sig därmed mot socialnämn-
dens beslut till förmån för det egna förslaget. 

Zohreh Anhari 

Vänsterpartiet Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Ledningssystem för kvalitet inom socialnämndens ansvarsom-
råde 

Diarienummer SOC0043/14-700 

Beslut 

Socialförvaltningens förslag om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete an-
tas.  

 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:09, 
gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Föreskriften trädde i kraft den 
1 januari 2012 och är gemensam för hälso- och sjukvård, socialtjänst samt inom verk-
samheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  
 
Enligt SOSFS 2011:9 ska verksamheten vara av god kvalitet och det är socialnämndens 
uppgift att fastställa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Utifrån social-
styrelsens riktlinjer och föreskrifter har socialförvaltningens ledning under 2013 arbetat 
fram dokumentet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialnämnden i 
Falu kommun”.    
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-25 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Fyllnadsval av kontaktpolitiker vid socialförvaltningens arbetsen-
heter 

Diarienummer SOC0005/14-700 

Beslut 

Kontaktpolitiker utses vid de arbetsenheter där vakans uppstått. Bilaga 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har sedan många år haft kontaktpolitiker valda vid socialförvaltningens 
olika arbetsenheter. Vakanser har nu uppstått vid flera av dessa enheter då flera av so-
cialnämndens ledamöter och ersättare avgått och nya tillträtt. Även nya enheter har till-
kommit. Socialförvaltningen har nu tagit fram en aktuell förteckning över arbetsen-
heterna där det framgår var vakanserna uppstått.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-13 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden 
Enhetschefer  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-03-26 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 Bilaga SN 2014-03-26 § 44 

Enhet/verksamhet Vald kontaktpolitiker  
ensektionen 
 

 

Kommunpsykiatri 
Serviceboende/gruppboende 

 

Trumbäcken pl 2 (gruppboende) Sonja Skansgård (S) 

Daglig sysselsättning  

Öppet Hus Eva Kyrk (M) 

Navet  Kenth Carlson (MP) 

Kristallen Kenth Carlson (MP) 

Kvinnofridsboende  

Frida Gunilla Franklin (M) 

LSS-sektionen 
 

 

Servicebostad/gruppbostad  

Jungfruvägen 139 B (service) Megan Case (MP) 

Jungfruvägen 127 B (grupp) Megan Case (MP) 

Bäckvägen (grupp) Megan Case (PM) 

Liljekonvaljvägen (grupp) Göran Forsén (M) 

G:a Grycksbovägen (grupp) Göran Forsén (M) 

Klövervägen (grupp) Janina Bengtsdotter (FAP) 

Silverstigen (grupp) Janina Bengtsdotter (FAP) 

Vitriolstigen (grupp) Torbjörn Peterson (C) 

Tegelvägen (service) Torbjörn Peterson (C) 

Ekvägen (grupp) Göran Forsén (M) 

Haraldsbo ungdomsboende Håkan Nohrén (KD) 

Daglig verksamhet  

DV City Hans Matsols (FAP) 

Järlinden Vakant  

Lotsen Vakant  

 


