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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 13:15–16:05 

Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf C Kjell Eriksson 
  §§ 185-187, 189-210 FAP Hans Matsols 
 S Mustafa Güclü KD Håkan Nohrén 
 MP Kenth Carlson 
 
Tjänstgörande Ingvar Sahlander (S) i stället för Renée Andersson (-) 
Ersättare Zohreh Anhari (V) i stället för Stefan Nyrén (-) 
 Janina Bengtsdotter (FAP) i stället för Jean-Francois Loise (M) 
 Kent Blomqvist (S), § 188 i stället för Claes Mankler (S) 
 
Övriga deltagare 
Ersättare S Deni Beslagic C Torbjörn Petersson 
 S Kent Blomqvist 
 S Sonja Skansgård  
 MP Megan Case 
 
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Johan Gnospelius, sektionschef 
 Åsa Johansson, sektionschef Marie Pettersson, sektionschef 
 Ann Ayoub, sekreterare 
 

Utses att justera Håkan Nohrén   

Justeringsdag 2013-10-28  

Justerade paragrafer 185-210 
 
Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
   Håkan Nohrén 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2013-10-23 

Datum när anslaget sätts upp   

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

Innehållsförteckning sekretess: 

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



4 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 185-200 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 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 201 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/13-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 23 oktober 2013, § 201 
godkänns. 

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

1. Beslut om tecknande av avtal augusti 2013. Beslut nr 33-38. Dnr SOC0019/13 

2. Beslut om tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten och slutna sällskap samt 
yttranden om tillstånd för utplacering av spel 2013-09-20 – 10-10. Förteckning daterad 
2013-10-10. Dnr SOC0082/13 

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

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 202 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 23 
oktober 2013, § 202. 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 

Ordförande Christina Knutsson (S): 

 Ett möte kommer att hållas med representanter från Arbetsförmedlingen och socialnämn-
dens ordförande och socialchef. Kommunalråd Jonny Gahnshag skall också delta. Mötet 
ska handla om att få flera människor i arbete eller sysselsättning.    

 Socialnämndens presidium tillsammans med socialchef och controller deltog på 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott för budgetberedning. Bland annat redogjorde för-
valtningen för de besparingar som gjorts efter att assistansen lagts ut till privat utförare. 
Positiva reaktioner från kommunstyrelsens utvecklingsutskott.  

 Ledamöter och ersättare i sociala utskottet kallas till extra sammanträde måndag den 28 
oktober 2013 kl. 13:15. 

 

Socialchef Ingalill Frank: 

 På förekommen anledning informeras socialnämnden om att det är de som har ansvaret 
för socialchefens arbetsmiljö. Socialnämnden önskar kunskap/utbildning i arbetsmil-
jöfrågan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 203 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den 23 ok-
tober 2013, § 203. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 
2013 med bilagor enligt följande: 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-09-19, 
§ 62 Förvärv alternativt inhyrning av gruppbostad vid Tranbärsvägen. Övrig post 2013-10-
02. 
§ 67 Vägledningsdiskussion Incitament för effektivt lokalutnyttjande – rapport från på-
gående utredning. Övrig post 2013-10-02. 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-25,  
§ 147 Revidering av Falu kommuns policy avseende mutor och andra otillbörliga förmåner. 
Övrig post 2013-10-08. 
§ 156 Entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden samt fyllnadsval. Dnr 
SOC0005/13 
§ 161 Entledigande av ersättare i socialnämnden samt fyllnadsval. Dnr SOC0005/13 
§ 162 Entledigande av ersättare i socialnämnden. Dnr SOC0005/13  

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-10-01; 
§ 204 godkännande av socialnämndens reviderade dokumenthanteringsplan. Dnr 
SOC0136/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 204 Ekonomisk rapport till och med september 2013 

Diarienummer SOC0003/13-042 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 30 september 2013. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 30 september 2013 
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans.  
 
Sammanfattning helårsprognos: 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på -3,0 mkr 
till årets slut.  

 Förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje med budget. 

 Vuxensektionen (-7,0 mkr) bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvi-
kelse mot budget med -2,0 mkr. Kostnaden för kontaktpersoner bedöms överskrida bud-
get med 0,5 mkr, övriga stödinsatser med -5,0 mkr samt kommunpsykiatrin med -0,3 
mkr. 

 Barn- och familjesektionen (+1,5 mkr) bedömer att familjehem/jourhem kommer att få 
ett underskott mot budget med -6,5 mkr. HVB-placeringar bedöms få ett överskott på 3,0 
mkr. ”Övrigt” +5,0 mkr avser ej driftsatta satsningar, ej tillsättning av kortare vakanser 
samt driftsatta satsningar (personalrekryteringar) som ej fått helårseffekt 2013. 

 LSS-sektionen (+2,5 mkr) bedömer att budgetavvikelsen för grupp-/servicebostad blir 
+3,0 mkr på grund av att de planerade gruppbostäderna inte kommer att starta under året. 
Externa placeringar bedöms till ett underskott på -3,0 mkr. Budgetavvikelsen för person-
lig assistans prognostiseras till +2,5 mkr på grund av att domstolarna fattat gynnsamma 
domslut vilket innebär retroaktiva assistansersättningar.  

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 5,0 % för september. Målet enligt styrkort är 
att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 % år 2014. På grund av efterrapporteringar i löne-
systemet kan avvikelsen bli något justerad jämfört med förra månadsrapporten.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport till och med september 2013, daterad 2013-10-18 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 205 HR-funktionen vid socialförvaltningen 

Diarienummer SOC0214/13-022 

Beslut 
 

Nämnden anser att socialförvaltningens HR-funktion skall vara minst 1,0 årsarbetare. Nämn-
den accepterar därför en ramväxling till personalkontoret om 25% HR-funktion. 

 
Sammanfattning 
En ny HR-organisation införs successivt i Falu kommun. Samtliga HR-resurser överförs från 
förvaltningar till personalkontoret. De stora förvaltningarna behåller 1,0 årsarbetare (åa) HR-
taktiker som är anställda av respektive förvaltning. Enligt tidigare utredning avseende bespa-
ringar i samband med att personlig assistans lades på entreprenad har nämnden beslutat att för-
valtningen totalt ska ha 1,25 åa HR.    
 
Socialchef Ingalill Frank informerar nämnden om oenighet mellan personalkontoret och social-
förvaltningen i och med att personalkontoret kräver 50 % i ramväxling för HR-funktionen. Det 
skulle innebära att förvaltningen endast har 0,75 årsarbetare HR-taktiker. Socialnämnden anser 
att det inte är tillräckligt. Om socialnämnden ramväxlar 0,5 åa HR och behåller en heltid så inne-
bär det att HR-funktionen utökas i strid med tidigare beslut.  
 
Förslag på sammanträdet  
2:e vice ordförande Lilian Eriksson (M): Enligt beslutet. 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Personalkontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 206 Regler för omsorgsresor inom LSS personkrets 

Diarienummer SOC0196/13-740 

Beslut 

Kostnaden för resor till insatser enligt LSS bekostas fr.o.m. 1 januari 2014 av den enskilde 
med undantag av resor till och från daglig verksamhet där gällande regler fortsätter att till-
lämpas. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ett generöst regelverk för omsorgsresor inom LSS-verksamheten. Reglerna 
behandlades senast 2006 då det fastställdes riktlinjer för resor till alla former av insatser enligt 
LSS. Brukare som åker till och från daglig verksamhet betalar samma summa som för färdtjänst 
medan övriga resor idag är avgiftsfria. Regeringsrätten fastslår i dom (RÅ ref.45 mål 4165-1995) 
att LSS inte innehåller någon rätt till resor utan den enskilde ska bekosta resan till och från insat-
sen.  
 
Socialnämnden gav förvaltningen ett inriktningsbeslut vid nämndens sammanträde den 2 oktober 
2013 att arbeta vidare med frågan om omsorgsresor. Socialnämnden har ett ansträngt ekonomiskt 
läge och LSS-sektionen har fokuserat på kostnadsanpassningar inom de områden som inte är 
lagstadgade.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 207 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för 
servering av alkohol till allmänheten på RestaurangTzatziki 

Diarienummer SOC0181/13-702 

Beslut 
 

XXX beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och 
spritdrycker till allmänheten i serveringslokalen, Restaurang Tzatziki, Myntgatan 33 B, 791 
62 Falun. Serveringstid 11:00 - 01:00. 

 
Sammanfattning 
XXX 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 Restaurang 
Tzatziki i Falun. Tillstånd söks för servering till allmänheten. Serveringstillståndet är avsett att 
gälla året runt i restaurangen mellan kl. 11:00 och 01:00.  
 

 Restaurangen uppfyllder de köks- och matkrav som krävs 
 Sökanden har genomfört ett godkänt kunskapstest hos kommunen  
 Prövningsavgift till kommunen är inbetald.  
 Samtliga remissinstanser i ärendet har tillstyrkt ansökan. 

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

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX, Falun 
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 208 Ansökan om ekonomiskt bidrag från BRÅ till projektet "Vart femte barn" 

Diarienummer SOC0194/13-753 

Beslut 
 

Projektet ”Vart femte barn” beviljas bidrag med 80 000 kronor ur Ericssonska fonden för 
pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Kampanjen ”Vart femte barn” startades 2011 och genomförs vecka 7 i olika kommuner i Sve-
rige. Initiativtagare är CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Syftet med 
kampanjen är att uppmärksamma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras när-
het missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel. I Sverige växer ca 400 000 tusen barn upp 
med föräldrar som dricker för mycket eller använder narkotika. Det är vart femte barn.  
 
I Falun har uppmärksamhetsveckan genomförts under åren 2012 och 2013. Samverkansgruppen i 
projektet ”Vart femte barn” i Falun planerar olika aktiviteter för 2014. Eftersom aktiviteterna 
måste planeras i god tid behöver projektgruppen veta vilka medel de har att röra sig med så snart 
som möjligt. Utdelning för fonder för år 2014 blir inte klart förrän mars-april 2014 och därför tas 
medel från fonder som är disponibla för år 2013. Ericssonska fonden för pauvres honteux får 
användas till behövande bosatta i Falu kommun och till kollektiva sociala ändamål.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-08 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
BRÅ, samordnare Peter Gehlin 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 209 Yttrande över Cykelplan för Falu kommun 

Diarienummer SOC0179/13-312 

Beslut 
 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat cykelplan för Falu kommun till bland andra 
socialnämnden för synpunkter. 
 
Huvudsyftet är att uppfylla uppsatta mål i trafikstrategin och i programmen för hållbar ut-
veckling samt att Falu kommun ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både för 
översiktlig och detaljerad planering. Planen ska skapa bättre och säkrare cykelmöjligheter både 
inom och mellan tätorter och landsbygd. Cykelinfrastrukturen behöver förbättras, men cykeltra-
fiken bör även prioriteras upp och ta större plats i det befintliga vägnätet.  
 
Nämndens bedömning är att den föreslagna cykelplanen tar ett bra helhetsgrepp på cykeltrafiken 
och visar vilka förbättringar och åtgärder som behövs. Personer med funktionsnedsättning och 
barn har nytta av bra cykelvägar där man lätt och trafiksäkert kan ta sig fram. Nämnden vill 
också peka på möjligheten att lyfta fram barnperspektivet lite tydligare i planen. Ordet barn be-
nämns knappt i texten.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-07 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-10-23 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 210 Information av Kommunikationskontoret; "Dialog kring ett mer 
kommunikativt informationsflöde i Falu kommun med inriktning på 
mediahantering" 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 
 

Nämnden har tagit del av kommunikationschefens information.  
 
Sammanfattning 
Kommunikationschef Åsa Hedin informerar vid dagens sammanträde om ”Dialog kring ett mer 
kommunikativt informationsflöde i Falu kommun med inriktning på mediahantering”. 
 
 

 


