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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 09:00–16:10 
 Ajournering kl. 12:15-13:15 för lunch samt 15:05-15:50, § 184 
 
Beslutande  

Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf C Kjell Eriksson, § 165-183 
 S Mustafa Güclü FAP Hans Matsols 
 - Renée Andersson, § 165-183 KD Håkan Nohrén 
 - Stefan Nyrén  
 MP Kenth Carlson 
Tjänstgörande 
Ersättare Kent Blomqvist (S), § 184 i stället för Renée Andersson (-) 
 Gunilla Franklin (M), § 165-184 i stället för Jean-Francois Loise (M) 
 Fredrik Adolphson (FP), § 184 i stället för Kjell Eriksson (C) 
 Janina Bengtsdotter (FAP)§ 184 i stället för Kjell Eriksson (C) 
Övriga deltagare  

Ersättare S Ingvar Sahlander FAP Janina Bengtsdotter 
 S Deni Beslagic FP Fredrik Adolphson 
 S Kent Blomqvist  
 S Sonja Skansgård  
 V Zohreh Anhari  
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Johan Gnospelius, sekt.chef ej § 178 
 Åsa Johansson, sekt.chef ej § 178 Ylva Renström, utredn.sekr. ej § 178 
 Marie Pettersson, sekt.chef ej § 178 Ove Stenberg, Controller ej § 178 
 Ann Ayoub, sekreterare Daniel Johansson § 166-177 
  Stefan Lydén, HR-spec. § 178 
 

Övriga XXX, Ensolution AB, § 165 

Utses att justera Kenth Carlson 

Justeringsdag 2013-10-09 

Justerade paragrafer 165-184, exkl § 180 som omedelbart justerats 2013-10-02 

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

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

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Kenth Carlson 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2013-10-02 

Datum när anslaget sätts upp 2013-10-11  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 165 Information om Kostnad per brukare 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen om Kostnad per brukare. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar representant från Ensolution AB och redovisar resultatet 2012 
avseende Kostnad per brukare (KPB) inom Vuxensektionen och Barn- och familjesektionen. 
Sveriges kommuner och landsting står bakom KPB som är en metod att mäta kostnaden per bru-
kare. Redovisat resultat innefattar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under 
ett år per insats och per brukare.  
 
Beslutsunderlag 
Visad presentation vid dagens sammanträde 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 166-168 Sekretessärenden 

 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte till-
gängliga. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 169 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS, 2:a kvartalet 2013 

Diarienummer SOC0014/13-787 

Beslut 

1. Nämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer 

3. Nämnden anmäler till kommunfullmäktige att tre ej verkställda beslut enligt § 9 Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade har inrapporterats till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) avseende andra kvartalet 2013. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer enligt 
28 f-g §§ LSS de gynnande beslut enligt § 9 LSS som inte verkställts inom tre månader från be-
slutsdatum. Tre ärenden har rapporterats som ej verkställda och samtliga beslut avser bostad för 
vuxna enligt 9.9 § LSS. 
 
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 2013-08-27 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 170 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, 2:a kvartalet 2013 

Diarienummer SOC0015/13-787 

Beslut 

4. Nämnden godkänner rapporten. 

5. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer 

6. Nämnden anmäler till kommunfullmäktige att tre ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen (SoL) har inrapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avse-
ende andra kvartalet 2013. 

 
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 verkställts inom tre måna-
der från beslutsdatum. Tre ej verkställda beslut har rapporterats som ej verkställda. Två beslut 
avser kontaktfamilj och ett kontaktperson.  
 
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 2013-08-27 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 171 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/13-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 2 oktober 2013, § 171 
godkänns. 

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

1. Tecknade avtal juli 2013, beslut 32. Dnr SOC0019/13 

2. Beslut om tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten och slutna sällskap samt 
yttranden om tillstånd för utplacering av spel 2013-08-16--09-19. Dnr SOC 0082/13 

3. Personalärenden, anställningar och entlediganden. Beslut 671-747. Pärmförvaring 

4. Beslut i enskilda ärenden vid Vuxen-, LSS- och Barn- och familjesektionerna augusti 
2013. Pärmförvaring 

5. Beslut om avslag på begäran om utlämnande av handlingar. Dnr SOC0155/13, 
SOC0157/13 och SOC0183/13 

6. Beslut att överklaga förvaltningsrättens dom i ärende gällande Arbetsmiljövekrets inspek-
tionsmeddelande, arbetsmiljö för enhetschefer inom LSS. Dnr SOC0100/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
 

§ 172 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 2 ok-
tober 2013, § 172. 

 

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

 Uppmanar ledamöter och ersättare att använda kommunens intranät Insidan för att ta del 
av den information som finns där. 

 Den 3 september 2013 hölls Öppet Hus vid Bubo HVB-hem. Några av ledamöterna och 
ersättarna deltog. Mycket uppskattat av alla. 

 

Socialchef Ingalill Frank: 

 Arbetet med bildande av en kommungemensam nämnd och handläggarorganisation med 
ansvar för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och 
tobakslag lägger på kommunerna pågår. Ärendet har behandlats på kommunstyrelsen och 
beslut fattas av kommunfullmäktige den 10 oktober 2013.  Beslutsprocessen pågår i de 
övriga kommuner som kommer att delta i samarbetet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 173 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 2 okto-
ber 2013, § 173. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 20 sep-
tember 2013 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokoll från Socialförvaltningens Förvaltningssamverkansgrupp 2013-08-26. Dnr 
SOC0013 

2. Protokoll från Kommunala handikapprådets arbetsutskott 2013-08-28. Övrig post 
2013-09-04. 

3. Beslut IVO 2013-08-16, Verksamhetstillsyn vid HVB Bubo, Dnr SOC0149/13  

4. Tackbrev från Särvux i Falun för beviljat donationsbidrag till studieresa. Dnr SOC0039/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 174 Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i sociala utskottet 

Diarienummer SOC0005/13-700 

Beslut 
 

Håkan Nohrén (KD) utses som ny ersättare i socialnämndens sociala utskott.  
 
Sammanfattning 
Annika Eriksson (C) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 25 september 2013. Då Annika Eriksson också haft uppdrag som 
ersättare i socialnämndens sociala utskott ska ny ersättare utses.    
 
Förslag på sammanträdet 
2:e vice ordförande Lilian Eriksson (M): Enligt beslutet 
  
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Håkan Nohrén 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 175 Kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM 

Diarienummer SOC0024/13-002 

Beslut 

Kompletterande beslutanderätt lämnas till ledamoten Kjell Eriksson (C) enligt § 6 stycke 2, § 
1 stycke 3, § 27 stycke 2 och § 43 punkt 1 och 2 Lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU), och § 13 stycke 2, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

 
Sammanfattning 
Enligt LVU och LVM har ordförande eller ledamot som nämnden utser så kallad kompletterande 
beslutanderätt under vissa förutsättningar. De förutsättningar som ska gälla är att socialnämndens 
beslut inte kan avvaktas. Beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Förslag på sammanträdet 
Ordförande Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
  
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kjell Eriksson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 176 Delårsbokslut 2013-08-31 och verksamhetsplan 2014 

Diarienummer SOC0003/13-042, SOC0002/13-041 

Beslut 

Nämnden har tagit del av delårsbokslutet 2013-08-31 och Verksamhetsplan 2014 och eko-
nomisk plan för 2015 och 2016. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningens ekonomiska uppföljning per den 31 augusti 2013 med prognostiserat resul-
tat till årets slut pekar på en negativ avvikelse mot budget med 6,0 mkr. 
 
 2013-04-30 2013-08-31 2013-12-31 
 Prognos Utfall Prognos 
Barn- och familjesektionen +0,5 mkr +3,7 mkr +1,0 mkr 
LSS-sektionen +2,5 mkr +0,5 mkr 0,0 mkr 
Vuxensektionen -3,5 mkr -5,3 mkr -7,0 mkr 
Förvaltningsgemensamma kostnader 0,0 mkr -0,1 mkr 0,0 mkr 
 -0,5 mkr -1,2 mkr -6,0 mkr 
 
I verksamhetsplan 2014 redogörs bland annat för målen för god ekonomisk hushållning, strate-
giska mål enligt styrkort, kvalitetsdeklarationer och kommande investeringar. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-19 
Verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan för 2015 och 2016 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 177 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för 
servering av alkohol till allmänheten på Restaurant Down Town  

Diarienummer SOC0166/13-702 

Beslut 

Cerkan i Falun AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker 
och spritdrycker till allmänheten i serveringslokalen, Restaurant Down Town, Slaggatan 13, 
791 71 Falun. Serveringstid 11:00 – 02:00. 

 
Sammanfattning 
Cerkan i Falun AB har ansökt hos socialförvaltningen om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker vid 
Restaurant Down Town i Falun. Tillstånd söks för servering till allmänheten. Serveringstillstån-
det är avsett att gälla året runt i restaurangen mellan kl. 11:00 och 02:00. Samtliga remissinstan-
ser i ärendet har tillstyrkt ansökan.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-19 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Cerkan i Falun AB, Herrhagsvägen 311, 791 76 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 178 Förlängning av tidsbegränsat befattningskontrakt för sektionschef med 
ansvar för LSS 

Diarienummer SOC0025/13-023 

Beslut 
 
1. Marie Petterssons befattningskontrakt som sektionschef för LSS förlängs till den 1 oktober 

2017. 

2. Befattningskontraktet för sektionschefen godkänns. 
 
Sammanfattning 
För högre befattningar inom socialförvaltningen tillämpas tidsbegränsade kontrakt för sektions-
chefer. Marie Pettersson har en tillsvidareanställning utan chefsförordnande som grundanställ-
ning. Kontrakten följer en standardmall som upprättats och beslutats av kommunstyrelsen.  
 
Förordnandet för aktuell befattningshavare har förlängts vid två tillfällen i kortare intervaller 
under året beroende på att förvaltningen med berörda personalorganisationer kommit överens om 
tid för ytterligare utvärdering av förordnandet. Befattningshavaren har haft och har ett tydligt 
uppdrag att arbeta med utvecklingsfrågor samt att sänka kostnaderna inom LSS då Falun har 
högre kostnader än jämförbara kommuner. Ett byte av chef skulle innebära att processen stannar 
upp, vilket vore olyckligt.  
 
MBL-förhandlingar har hållits. Arbetsgivare och personalorganisationer är inte eniga i frågan om 
förlängning av Marie Petterssons tidsbegränsade befattningskontrakt som sektionschef för LSS.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-17 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Marie Pettersson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 179 Redovisning av utredningsuppdrag; Uppbyggnad av egen verksamhet för 
unga/unga vuxna med särskilda behov 

Diarienummer SOC0042/13-751 

Beslut 

Socialnämnden antar utredningen och ger Barn- och familjesektionen och LSS-sektionen i 
uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 27 februari 2013, § 39, att ge socialförvaltningen i uppdrag att 
utreda uppbyggnad av egen verksamhet för unga/unga vuxna med behov av socialtjänstens sam-
lade insatser. Bakgrunden är ett ökat antal placeringar för gruppen unga vuxna med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar på externa behandlingshem och boenden. Externa placeringar är 
kostsamma och kvalitén skiftar.  
 
I förvaltningens tjänsteskrivelse föreslås följande åtgärder: 
 
 Utveckla samverkan mellan Barn- och familjesektionen och LSS-sektionen 
 Utarbeta rutin för samordning Barn- och familjesektionen och LSS-sektionen 
 Kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 Fortsätta utveckla extern samverkan 
 Avvakta utvecklande av nya boendeformer i väntan på redovisning av statlig utredning 

2014 samt utbyggnaden av nya gruppbostäder 
 Utveckla information på hemsidan 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-10 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sektionschefer Barn- och familjesektionen och LSS-sektionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 180 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende gällande 
verksamhetstillsyn Barn- och familjesektionen 

Diarienummer SOC0023/13-785 

Beslut 

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som socialnämndens yttrande till Inspekt-
ionen för vård och omsorg. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en planerad inspektion av socialförvalt-
ningens Barn- och familjesektion den 19-21 mars 2013. Anledningen till att IVO genomförde 
inspektionen var att det kommit in förhållandevis många klagomål gällande handläggningen av 
barn- och ungdomsärenden i Falu kommun. 
 
I sitt beslut den 2 september 2013 ställer IVO krav på att funna brister åtgärdas och att de vill ha 
socialnämndens redogörelse över vidtagna åtgärder senast den 7 oktober 2013. 
 
I socialnämndens yttrande redogörs för hur socialnämnden och dess förvaltning vidtagit åtgärder 
samt planerat för åtgärder för att komma till rätta med funna brister.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-11 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Inspektionen för vård och omsorg, Box 423, 401 48 Örebro 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 181 Ansökan från omvårdnadsförvaltningen om ekonomiskt bidrag till sociala 
aktiviteter för pensionärer och anhöriga 

Diarienummer SOC0173/13-753 

Beslut 
 

Ansökan från omvårdnadsförvaltningen om ekonomiskt bidrag till olika träffpunkter, livs-
caféer och studiecirklar för pensionärer och anhöriga beviljas med: 

 10 000 kronor ur Social Samfond S4 till Träffpunkt Sandtäktsgården 

 10 000 kronor ur Stiftelsen Anna Svedlunds donation till Träffpunkt Svärdsjö 

 20 000 kronor ur Stiftelsen Ericssonska fonden till Träffpunkt Britsarvet och Smed-
jan 

 10 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond till livscaféerna och studiecirk-
larna 

 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har ansökt om bidrag ur fonder till olika sociala aktiviteter för pen-
sionärer och anhöriga. Syftet är att öka aktiviteterna inom olika träffpunkter i form av öppna 
föreläsningar, musik, ”prova-på” aktiviteter m.m. Vidare planeras även för genomförande av 
livscaféer samt studiecirkel för anhöriga.   

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-03 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Omvårdnadsförvaltningen, Kristina Sjölund Knutsson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 182 Ansökan från HVB-hemmet Bubo om ekonomiskt bidrag till aktivitet 

Diarienummer SOC0174/13-753 

Beslut 
 

Ansökan från HVB-hemmet Bubo beviljas med 10 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs 
och A Svinséns donation.  

 
Sammanfattning 
HVB-hemmet Bobo har genom dess enhetschef ansökt om ekonomiskt bidrag till en lite kost-
sammare gemensam aktivitet, t.ex. en resa. Bubo är socialnämndens egna behandlingshem för 
ungdomar med psykosociala problem. En del i behandlingen är social träning och att komma 
igång med fritidsaktiviteter. Förra året beviljades Bubo ett bidrag som räckte till en förlängd  
helgresa till Barcelona. Nu önskar Bubo åter göra något liknande.  
 
Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation får användas för f.d. Falu stads mest nödli-
dande och ekonomiskt svaga personer, samt även till kollektiva åtgärder för att förbättra dessa 
personers sociala förhållanden.   
 
Förvaltningens förslag: Ansökan från HVB-hemmet Bubo beviljas med 9 000 kronor ur Stiftel-
sen J Sunnanbergs och A Svinséns donation.   
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-16 
 
Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
HVB-hemmet Bubo, genom enhetschef Jessica Jansson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 183 Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO om ekonomiskt bidrag 

Diarienummer SOC0175/13-753 

Beslut 
 

Ansökan från Sågmyra-Bjursås PRO beviljas med 21 750 kronor ur Stiftelsen Samfond S4. 
 
Sammanfattning 
Sågmyra-Bjursås PRO har ansökt om ekonomiskt bidrag till en dagsutflykt för sina medlemmar 
som är 80 år och äldre. Föreningen har 116 medlemmar. Avsikten är att åka till Dössbergets 
Värdshus för att äta lunch och samtidigt bjuda medlemmarna på underhållning.  
 
Stiftelsen Samfond S4 är avsedd att användas till bl.a. trivselåtgärder för pensionärer bosatta i 
f.d. Bjursås kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-16 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sågmyra-Bjursås PRO, c/o XXX, 790 22 Sågmyra 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-02 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 184 Kostnadsanpassning inför verksamhetsbudget 2014 

Diarienummer SOC0002/13-041 

Beslut 
 

Nämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med angivna förslag i doku-
mentet ”Förutsättningar inför budget 2014” daterad den 24 september 2013.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om budget för år 2014. Mot bakgrund av budgeten måste so-
cialnämnden genomföra kostnadsanpassningar för att klara av ramen. Socialförvaltningen redo-
visar i dokument ”Förutsättningar inför budget 2014” daterad den 24 september 2013, förslag till 
kostnadsanpassningar för varje sektion.  
 
Mötet ajourneras mellan kl. 15:05 och 15:50 för tvärpolitiska diskussioner i grupper.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-16 
 
 
 

 
 


