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§ 144 Nedläggning av faderskapsutredning, pojke född 

2008 

    

  
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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§ 145 Yttrande över ansökan om adoption av pojke född 

2002 

    

  
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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Falu kommun 
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§ 146 Ansökan om särskilt förordnade vårdnadshavare 

för flicka född 2007 

    

  
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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§ 147 Ansökan om särskilt förordnade vårdnadshavare 

för pojke född 2005 

    

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



 Sammanträdesprotokoll 9 (39) 
Falu kommun 
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§ 148 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare för 

flicka född 1999 

    

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



 Sammanträdesprotokoll 10 (39) 
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Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 149 Rapportering av ej verkställda beslut LSS andra 

kvartalet 2016 

 SOC0014/16-787  
Beslut   
           

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

3. Till kommunfullmäktige anmäla att 29 ej verkställda beslut enligt 28 § f-g LSS har 
rapporterats till inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Sammanfattning 
Varje kvartal ska, enligt 28 f-g §§ LSS, gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

För andra kvartalet 2016 har 29 ärenden rapporterats som ej verkställda och de avser: 
 
2 beslut om ledsagarservice 
16 beslut om kontaktperson 
2 beslut om avlösarservice 
5 beslut om korttidsvistelse 
3 beslut om bostad för vuxna 
1 beslut om daglig verksamhet 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-19 med bilaga 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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§ 150 Rapportering av ej verkställda beslut SoL andra kvar-

talet 2016 

 SOC0015/16-787  
Beslut   
           

4. Socialnämnden godkänner rapporten. 
 

5. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 
 

6. Till kommunfullmäktige anmäla att tio ej verkställda beslut enligt 4 kap § 1 Social-
tjänstlagen (SoL) har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg (IVO) då 
de är äldre än tre månader.  
 
 

Sammanfattning 
Varje kvartal ska, enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som 
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt de avbrott som inte har verk-
ställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten bröts rapporteras till IVO, 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
För första kvartalet 2016 har tio ärenden rapporterats som ej verkställda och de avser: 
 
4 beslut om kontaktperson, barn- och familjesektionen 
6 beslut om öppenvårdsverksamhet, barn- och familjesektionen 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-19 
 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Kommunrevisionen i Falu kommun 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 151 Anmälan av ordförandebeslut LVU, LVM samt 

"brådskande ärenden" 

 SOC0011/16-759  
Beslut   
           

Nämnden godkänner redovisningen av fattade ordförandebeslut som förtecknats i 
tjänsteskrivelse den 11 augusti 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Enligt Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) och Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) har ordförande eller ledamot som nämnden utser så kallad 
kompletterande beslutanderätt under vissa förutsättningar. Socialnämndens beslut kan inte 
avvaktas, det vill säga det föreligger an akut situation som måste lösas omedelbart. Beslu-
tet ska sedan anmälas vid nästa sammanträde i socialnämnden.  

En förteckning är gjord över de beslut som fattats sedan föregående sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-11 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 152 Anmälan av delegationsbeslut 
 SOC0016/16-002  
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 12 augusti 
2016 godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegations-
ordning. Beslut som fattas på delegation ska redovisas för nämnden  
 
En sammanställning över aktuella delegationsbeslut är upprättad.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-12 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 153 Skriftliga delgivningar 

 SOC0006/16-700  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i tjänsteskrivelse 
den 11 augusti 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Redovisning av skriftlig information och delgivningar sker vid varje nämndsammanträde. 
En förteckning över aktuella handlingar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-11 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 154 Utnämnande av personuppgiftsombud (PUL-ombud) 

för socialnämnden 

 SOC0132/16-700  
Beslut   
           

Verksamhetsutvecklare Beatrice Fernros utses som personuppgiftsombud för social-
nämnden. 

 
 
Sammanfattning 
Enligt personuppgiftslagen ska alla myndigheter ha ett personuppgiftsombud som ska 
hjälpa den personuppgiftsansvarige (socialnämnden) att följa lagens krav och bidra till att 
skapa ordning och reda. Personombudgets uppgift är att kontrollera att personuppgifter 
behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed inom nämndens verk-
samhetsområde. Om ombudget upptäcker brister ska dessa anmälas till den personupp-
giftsansvarige som då får en rimlig tid på sig att rätta till bristerna. Om bristerna kvarstår 
efter rimlig tid ska dessa anmälas till Datainspektionen. Det finns inga särskilda regler för 
vem som kan vara personuppgiftsombud så länge det är en fysisk person.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09 
 

 
 
  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Datainspektionen 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 155 Ansökan från RFSL Dalarna om bidrag ur stiftelse 

 SOC0034/16-046 
Beslut   
           

Ansökan från RFSL Dalarna om ekonomiskt bidrag till att ge nyanlända asylsökande 
möjlighet till olika sommaraktiviteter beviljas med 20 500 kronor ur Stiftelsen J 
Sunnanbergs och A Svinséns donation. 

 
 
Sammanfattning 
RFSL Dalarna har ansökt om bidrag till att ge nyanlända asylsökande möjlighet att ta del 
av Dalarna, framför allt Faluns fauna och natur, möjligheter till integration och boende. 
Till att börja med ansökte föreningen om 32 200 kronor men vid komplettering av ansökan 
redogörs för beräknade utgifter med 20 500 kronor. En tvådagarsresa med olika aktiviteter 
för 15 personer är planerad.   

Utdelning ur stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då den bland 
annat får delas ut till kollektiva åtgärder för nödlidande och ekonomiskt svaga personer.  

    
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-17 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
RFSL Dalarna 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 156 Ansökan från Faluns frivilliga samhällsarbetare om 

bidrag ur stiftelse 

 SOC0108/16-046  
Beslut 

Ansökan från Faluns frivilliga samhällsarbetare om ekonomiskt bidrag till verksamhet 
beviljas med 30 000 kronor ur Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux.  

 
Sammanfattning 
Faluns frivilliga samhällsarbetare har bedrivit verksamhet sedan april 2013. Först under 
namnet Falu God Man och Förvaltarförening men genomgick under 2015 en förändring 
avseende verksamhetens omfattning och namn som anpassning till de stadgar som Riks-
förbundet Frivilliga Samhällsarbetare rekommenderar. Föreningens syfte är att erbjuda 
medlemmar stöd, kunskapspåfyllnad samt gemenskap och erfarenhets  
 
Föreningen har ansökt om 30 000 kronor ur stiftelse för att anlita föreläsare, genomföra 
interna utbildningar samt att få möjlighet att ge mer information till presumtiva medlem-
mar med flera.  
 
Lämplig stiftelse är Ericssonska fonden för pauvres honteux då den får användas till behö-
vande i Falu kommun samt till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14 med bilaga 
 
  
 
 
________________________________________________________________ 
Skickas till 
Faluns frivilliga samhällsarbetare 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 157 Ansökan från Glimma barn och ungdom om bidrag ur 

stiftelse 

 SOC0127/16- 046 
Beslut   
           

Ansökan om ekonomiskt bidrag från föreningen Glimma barn och ungdom beviljas 
med 10 000 kronor ur stiftelsen Enskilda barnhemmet.  

 
 
Sammanfattning 
Föreningen Glimma barn och ungdom har den 29 juni 2016 ansökt om 25 000 kronor ur 
stiftelse till sin verksamhet. Föreningens mål är att skapa en sundare framtid genom att 
förebygga övervikt i tidig ålder. Föreningen erbjuder träning enskilt eller i grupp för barn 
och ungdomar mellan 11 och 20 år. De erbjuder också föreläsningar inom kost, hälsa och 
träning då hela familjen erbjuds möjlighet att vara med i förändringsarbetet.  
 
Nämnden anser att verksamheten är viktig och att bidrag därför ska beviljas föreningen. 
Utdelning ur stiftelsen Enskilda barnhemmet är lämpligt då den är avsedd till vård och 
fostran för barn och ungdomsvård. 
 
Förvaltningens förslag är att ansökan om ekonomiskt bidrag från föreningen Glimma barn 
och ungdom avslås då föreningen redan har beviljats medel ur socialnämndens förvaltade 
fonder under 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-01 med bilaga 

 
Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Ansökan om ekonomiskt bidrag från föreningen Glimma barn och 
ungdom beviljas med 10 000 kronor ur stiftelsen Enskilda barnhemmet.  

 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Föreningen Glimma barn och ungdom 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 158 Ansökan från Dagliga verksamheten PARKgruppen 

om bidrag ur stiftelse 

 SOC0109/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från dagliga verksamheten PARKgruppen om ekonomiskt bidrag till aktivi-
tetsdag beviljas med 2 800 kronor ur stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation. 

 
 
Sammanfattning 
Dagliga verksamheten PARKgruppen har ansökt om bidrag med 2 800 kronor till en hel-
dag med olika aktiviteter. Syftet med bidraget är att stärka gruppgemenskapen och ge del-
tagarna en positiv upplevelse. Verksamheten har 14 deltagare.   

Utdelning ur stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då den kan an-
vändas för bidrag till enskilda ekonomiskt svaga personer samt till kollektiva åtgärder för 
att förbättra dessa personers sociala förhållanden.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-15 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Daglig verksamhet PARKgruppen 
Enhetschef Maria Olhans 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 159 Ansökan från Daglig verksamhet Ingarvet om 

bidrag ur stiftelse 

 SOC0118/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från Daglig verksamhet Ingarvet om ekonomiskt bidrag till inköp av handi-
kappanpassat pingisbord med tillbehör beviljas med 6 000 kronor ur Stiftelsen J 
Sunnanberg och A Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 
Dagliga verksamheten Ingarvet har ansökt om bidrag med 6 000 kronor till inköp av han-
dikappanpassat pingisbord med tillbehör. Syftet med införskaffandet är att fylla behovet av 
aktivitet med både fysisk och socialt inslag.  

Utdelning ur stiftelsen J Sunnanberg och A Svinséns donation är lämplig då den får använ-
das till de mest nödlidande och ekonomiskt svaga i Falu stad och till kollektiv. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-15 med bilaga 
 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Dagliga verksamheten Ingarvet 
Enhetschef Veronica Johansson 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 160 Svar på remiss Länsövergripande samverkan om 

ungdomsmottagningar 

 SOC0126/16-700  
Beslut   
           

1. Socialförvaltningens yttrande daterad 8 augusti 2016 överlämnas till 
kommunstyrelsen som socialnämndens yttrande. 
 

2. Kommunstyrelsens föreslås besluta att godkänna ”Länsövergripande överenskom-
melse om ungdomsmottagningar”. 
 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
Region Dalarna har tagit fram en länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottag-
ningar. Region Dalarnas direktion har således nu beslutat att rekommendera länets kom-
muner och landstinget att godkänna överenskommelsen. Kommunstyrelsen har skickat 
överenskommelsen på remiss till serviceförvaltningen (samordnare), socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden.  

Falu kommun har ett lokalt avtal med landstinget kring samverkan vid ungdomsmottag-
ningen i Falun. Den länsövergripande överenskommelsen rekommenderar även att det 
finns lokala avtal för att tydliggöra vissa delar lokalt. Det finns inget i nuvarande lokala 
avtal som strider mot den länsövergripande överenskommelsen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-10 med bilagor 
 

 
 
  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 161 Svar på remiss Revisionsrapport - Uppföljande 

granskning av hantering och ansökning av statliga 
ersättningar inom flyktingmottagandet 

 SOC0117/16-007  
Beslut   
           

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-08-09 antas som socialnämn-
dens yttrande till kommunrevisionen. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

 
Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en uppföljande granskning av 
hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. I rapporten 
framgår några väsentliga iakttagelser och rekommendationer. För socialnämnden föreslås 
att nämnden säkerställer att återsökningar görs enligt den framtagna rutinen, samt att so-
cialförvaltningen och AIK förbättrar kommunikationen förvaltningarna emellan gällande 
återsökningar.  

Kommunstyrelsen har skickat revisionsrapporten på remiss till AIK (samordnare), social-
nämnden och omvårdnadsnämnden.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09 med bilaga 
 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 162 Redovisning av analys av ytterfall inom området för-

sörjningsstöd 

 SOC0098/16-754  
Beslut   
           

Redovisning av analysen om ytterfall inom området försörjningsstöd godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
I slutet av oktober 2015 presenterades resultatet av analysen för 2014 gällande Kostnad Per 
brukare (KPB). KPB är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser 
och hur dessa insatser kan knytas till den enskilda brukaren.  

I samband med att resultatet presenterades för socialnämnden fick förvaltningen ett upp-
drag att titta närmare på olika ytterfall. Socialförvaltningen har analyserat området försörj-
ningsstöd som nu presenteras i en rapport. Ett antal utvecklingsområden har identifierats. 
Dessa bör tas i beaktande tillsammans med FÖSUT-utvärderingen, som snart ska presente-
ras för socialnämnden, när det gäller fortsatt utveckling av arbetet med försörjningsstöd.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Analys ytterfall försörjningsstöd. 
 

  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 163 Redovisning av ekonomisk rapport till och 

med juli 2016 

 SOC0003/16-042  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 31 juli 2016. 
 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 31 juli 2016 
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
Sammanfattning helårsprognos socialnämnden: 
 

• Prognosen för socialnämnden till och med juli uppgår till ett underskott på -21,5 
mkr. 

• Socialnämnd, förvaltningsledning och administration förväntas ha ett resultat i linje 
med budget. 

• Vuxensektionen prognostiserar ett underskott mot budget på -4,5 mkr. Underskottet 
består av HVB-placeringar med -5,0 mkr, köpta insatser missbruk med -2,0 mkr 
samt köpta insatser inom psykiatrin och arbetsmarknadsinsatser med -2,5 mkr. 
Detta motverkas av ett prognostiserat överskott inom försörjningsstöd med 4,0 mkr. 

• Barn- och familjesektionen lämnar en prognos på -15,0 mkr vilken består av HVB-
placeringar med -14,0 mkr och familjehem med -1,0 mkr. 

• LSS-sektionen lämnar en prognos på -2,0 mkr bestående av fler assistansärenden 
med -1,5 mkr och dubbla lokalkostnader med -0,5 mkr. 

• Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 7,0 % för hela förvaltningen. En del av 
orsaken antas vara influensaperioden i februari-mars, omorganisation av daglig 
verksamhet inom LSS samt sjukfrånvaro av enhetschefer och LSS-handläggare. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport 2016-08-11 
 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 164 Redovisning av ofördelade ärenden inom LSS 

sektionen 

 SOC0077/16-749  
Beslut   
           

Redovisningen av ofördelade ärenden inom LSS-sektionen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Det har under en längre tid varit en ansträngd situation inom LSS-sektionens myndighets-
utövning med ett högt inflöde av ansökningar samtidigt som personalsituationen varit an-
strängd med sjukskrivningar och en hög personalomsättning på enheten. Arbetsmarknads-
läget gör att det är svårt att tillsätta vakanta tjänster inom myndighetsutövningen för LSS 
området. Det har inneburit att ansökningar inte kunnat fördelas till handläggare direkt, 
handläggningstiden har dragit ut på tiden mer än vad som är föreskrivet i lagen.  

Det är viktigt att nämnden löpande får information om läget kring ”ärendehögen” och får ta 
del av de prioriteringar som görs, bland annat då ansvaret för ”ärendehögen” medför en 
mer ansträngd arbetsmiljö.  

Statistiken visar att antal obehandlade ärenden sedan årsskiftet har minskat. Högst troligt 
kan detta förklaras med de åtgärder enheten satt igång. I slutet av juni 2016 var det totalt 
67 obehandlade ansökningar. Under juni månad har det kommit in totalt 13 nyansökningar 
jämfört med föregående månad då denna siffra var 18 nyansökningar. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-25 med bilaga 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 165 Redovisning av verksamhetsbeskrivning daglig verk-

samhet LSS 

 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av verksamheterna inom daglig verksamhet, LSS-sektionen, godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.  

I februari 2016 återremitterades frågan med tillägget att det även ska innefatta en konse-
kvensbeskrivning i utredningen om personaldimensioneringen. 

Verksamhetens mål är att ge varje deltagare en meningsfull sysselsättning dagtid samt ge 
varje individ möjlighet till utveckling och stimulans att vilja komma till sin dagliga verk-
samhet varje dag.  

Socialförvaltningen kommer att möta ett ökat inflöde av beslut inom daglig verksamhet 
samt ett nytt behov av kompetens att möta brukare med komplex problematik. Nuvarande 
personaldimensionering bedöms utgöra en miniminivå för en säker och trygg miljö för 
personal och deltagare.   
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-25 med bilagor 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Maria Olhans och Veronica Johansson 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 166 Redovisning av verksamhetsbeskrivning Bubo 

HVB, Barn- och familjesektionen 

 SOC0183/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Bubo inom barn- och familjesektionen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i oktober 2015 om en översyn av förvaltningens samtliga en-
heters grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och Falu kommuns behov. 

I februari 2016 återremitterades frågan med tillägget att det även ska innefatta en konse-
kvensbeskrivning i utredningen om personaldimensioneringen. 

Bubo är ett HVB-hem för att ta emot ungdomar (pojkar och flickor) från Falu kommun 
med psykosocial problematik i åldern 14-18 år. Ungdomarna placeras utifrån SoL och 
LVU som på grund av olika omständigheter inte kan bo hos sina vårdnadshavare under en 
period i livet. Ungdomarna kommer mestadels från socialt utsatta fmailjer med missbruk, 
våld, övergrepp, relationsproblematik, omsorgsbrist med mera. 

Nuvarande dimensionering bedöms nödvändig för att klara verksamhetens uppdrag. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-10 med bilaga 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Jessica Jansson 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 167 Redovisning av verksamhetsbeskrivning Barn 

och unga 1 och 2, Barn- och familjesektionen 

 SOC0183/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Barn och unga 1 (BoU1) och Barn och unga 2(BoU2) inom barn- 
och familjesektionen godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i oktober 2015 om en översyn av förvaltningens samtliga en-
heters grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och Falu kommuns behov. 

I februari 2016 återremitterades frågan med tillägget att det även ska innefatta en konse-
kvensbeskrivning i utredningen om personaldimensioneringen. 

BoU1 och BoU2 ansvarar för att, efter anmälan eller ansökan, utreda barn och ungdomar i 
åldrarna 0 – 18 år samt verkställa och följa upp beslutade insatser i form av öppenvårds-
stöd och placering i familjehem eller HVB. Enheterna ansvarar även för yttranden till polis 
och åklagare samt handläggning av påföljden ungdomstjänst och ungdomsvård.  

Nuvarande dimensionering bedöms nödvändig för att klara verksamhetens uppdrag. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-10 med bilaga 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Kristina Höij och Anna Yttervall 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 168 Redovisning av verksamhetsbeskrivning Barn 

och unga 3, Barn- och familjesektionen 

 SOC0183/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Barn och unga 3 (BoU3) inom barn- och familjesektionen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i oktober 2015 om en översyn av förvaltningens samtliga en-
heters grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och Falu kommuns behov. 

I februari 2016 återremitterades frågan med tillägget att det även ska innefatta en konse-
kvensbeskrivning i utredningen om personaldimensioneringen. 

BoU3 ansvarar för att, efter anmälan eller ansökan, utreda barn och ungdomar i åldrarna 0 
– 18 år samt verkställa och följa upp beslutade insatser i form av öppenvårdsstöd och pla-
cering i familjehem eller HVB. Arbetet sker utifrån säkerhetsplanering enligt Signs of Sa-
fety. Enheten ansvarar även för ett akutteam som ska ha viss tillgänglighet kvällar och hel-
ger för att stötta upp i pågående ärenden.   

Nuvarande dimensionering bedöms nödvändig för att klara verksamhetens uppdrag. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-10 med bilaga 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
T.f. Enhetschef Anna-Karin Olsson 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 30 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 169 Redovisning av verksamhetsbeskrivning 

Dialogen, Barn- och familjesektionen 

 SOC0183/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Dialogen inom barn- och familjesektionen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i oktober 2015 om en översyn av förvaltningens samtliga en-
heters grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och Falu kommuns behov. 

I februari 2016 återremitterades frågan med tillägget att det även ska innefatta en konse-
kvensbeskrivning i utredningen om personaldimensioneringen. 

Dialogen ska verkställa biståndsprövade öppenvårdsinsatser samt tillhandahålla generell 
och riktad prevention genom stöd- och serviceinsatser. Syftet är att på hemmaplan kunna 
tillhandahålla olika former av insatser för barn, unga, föräldrar och familjer för att på så 
sätt undvika att behoven ökar i omfattning eller som en del i arbetet med att hitta funge-
rande lösningar i familjerna. Prioriterat område är familjebehandling, stöd/behandling till 
föräldrar med kognitiva svårigheter, bristande föräldraförmåga, stöd till barn som lever 
med föräldrar som har psykisk ohälsa och/eller missbruk samt stöd till barn som bevittnat 
eller utsatts för våld.  

Nuvarande dimensionering bedöms nödvändig för att klara verksamhetens uppdrag. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-10 med bilaga 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Johan Spjuth 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 170 Redovisning av verksamhetsbeskrivning Enheten för 

ensamkommande barn, Barn- och familjesektionen 

 SOC0183/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av enheten för ensamkommande barn inom barn- och familjesektionen 
godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i oktober 2015 om en översyn av förvaltningens samtliga en-
heters grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och Falu kommuns behov. 

I februari 2016 återremitterades frågan med tillägget att det även ska innefatta en konse-
kvensbeskrivning i utredningen om personaldimensioneringen. 

Enheten ansvarar för myndighetsutövning gällande ensamkommande barn vilket innefattar 
förhandsbedömning, utredning, placering, uppföljning av placering, särskilt förordnad 
vårdnadshavare, bedömning om fortsatt vård vid 18 år samt utslussning från boende. 

Nuvarande dimensionering bedöms nödvändig för att klara verksamhetens uppdrag. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-10 med bilaga 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Iréne Persson 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 32 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 172 Redovisning av verksamhetsbeskrivning familjerät-

ten, Barn- och familjesektionen 

 SOC0183/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av familjerätten inom barn- och familjesektionen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i oktober 2015 om en översyn av förvaltningens samtliga en-
heters grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och Falu kommuns behov. 

I februari 2016 återremitterades frågan med tillägget att det även ska innefatta en konse-
kvensbeskrivning i utredningen om personaldimensioneringen. 

Familjerätten har till uppgift att utföra vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, 
adoptionsutredningar, fastställa faderskap, barngruppsverksamhet samt erbjuda samarbets-
samtal och familjerättslig rådgivning till medborgare i Falu kommun.  

Nuvarande dimensionering bedöms nödvändig för att klara verksamhetens uppdrag. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-10 med bilaga 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Lena Lundh Pettersson 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 33 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 173 Redovisning av verksamhetsbeskrivning Mottag-

ningen, Barn- och familjesektionen 

 SOC0183/15 -001 
Beslut   
           

Redovisningen av mottagningsenheten inom barn- och familjesektionen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i oktober 2015 om en översyn av förvaltningens samtliga en-
heters grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och Falu kommuns behov. 

I februari 2016 återremitterades frågan med tillägget att det även ska innefatta en konse-
kvensbeskrivning i utredningen om personaldimensioneringen. 

Mottagningen ansvarar för att ta emot inkommande orosanmälningar och ansökningar, 
göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar samt ge konsultativt stöd och inform-
ation till samverkansaktörer. 

Nuvarande dimensionering bedöms nödvändig för att klara verksamhetens uppdrag. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-10 med bilaga 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
T.f. enhetschef Tim Haanaes 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 174 Redovisning av verksamhetsbeskrivning 

Resursgruppen Barn- och familjesektionen 

 SOC0183/15-001 
Beslut   
           

Redovisningen av resursgruppen inom barn- och familjesektionen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i oktober 2015 om en översyn av förvaltningens samtliga en-
heters grundbemanning/dimensionering utifrån kvalitet och Falu kommuns behov. 

I februari 2016 återremitterades frågan med tillägget att det även ska innefatta en konse-
kvensbeskrivning i utredningen om personaldimensioneringen. 

Resursgruppen har till uppgift att rekrytera och utreda familjehem och kontaktpersoner, 
leta platser utifrån behov i familjehem och HVB-hem samt tillhandahålla stöd till familje-
hem. 

Nuvarande dimensionering bedöms nödvändig för att klara verksamhetens uppdrag. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-10 med bilaga 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Lena Lundh Pettersson 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 35 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 175 Rapport från förtroendevalda över verksamhets-

besök 2016 

 SOC0022/16-700  
 
Beslut  

  
Ärendet utgår då ingen av socialnämndens ledamöter och ersättare har någon rapport 
att lämna.  

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 36 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 176 Muntlig information och övriga frågor  
 SOC0007/16-700  
   
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
24 augusti 2016, § 176. 
 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information från förvaltningen: 

 

• Ylva Renström informerar om att förvaltningens värdegrundsarbete snart är klar. 
Resultatet kommer att presenteras för personal och socialnämndens ledamöter och 
ersättare. Presentationen sker vid två tillfällen som är valbara. Antingen eftermid-
dag den 7 december eller förmiddag den 8 december. Inbjudan med mer informa-
tion kommer inom kort. 
  

• Åsa Johansson informerar om att daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin kom-
mer att öppna en loppisverksamhet på Slaggatan i början av september.  
 

• Magnus Nordahl informerar om att regeringen presenterat två förslag på ändringar 
inom området ensamkommande barn. 
 
Område 1 
Begränsar möjligheterna för en kommun att placera ensamkommande barn utanför 
kommungränsen. Placering i annan kommun kan endast ske efter särskild överens-
kommelse med den kommunen eller efter ansökan hos länsstyrelsen som då kan 
bevilja placering i annan kommun inom länet om vårdbehovet inte går att tillgodose 
i den egna kommunen. 

 
Område 2 
Nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn. 
Innebär att ersättning för placering av ensamkommande barn sänks från 
1900kr/dygn till 1350kr/dygn. 
För asylsökande ungdomar som fyller 18år upphör möjligheten till ersättning om 
det inte finns LVU-kriterier eller motsvarande vårdbehov fast med samtycke. 
För ungdomar med uppehållstillstånd 18år eller äldre sänks ersättningen till 
750kr/dygn. 
Även andra ersättningar minskar som avser utredningskostnader, kostnader för god 
man m.m. där det föreslås en fast schablon på 52 000kr/barn. 
Positivt är att det blir minskad administration kring återsökningar. 

Med nuvarande placeringar och kostnader skulle det innebära ca 28 500 000kr 
mindre i ersättningar till Falu kommun om de föreslagna ersättningsreglerna gällde 
idag. 



 Sammanträdesprotokoll 37 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 

Information/övrig fråga från politiken 
 

• Ordförande Christina Knutsson informerar om att KPMG:s rapport inte har kommit 
än. Nämnden kommer att få information omgående när den är klar.   

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 38 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 177 Val av ny ledamot till Funktionshinderrådet 
 SOC0005/16-700 
Beslut   
           

Staffan Mild (MP) utses som ordinarie ledamot i Funktionshinderrådet. 
 
Sammanfattning 
Christina Knutsson (S) utsågs att vara ordinarie ledamot i Funktionshinderrådet (tidigare 
Kommunala Handikapprådet) den 7 januari 2015. På grund av hög arbetsbelastning önskar 
hon inte längre vara socialnämndens ordinarie ledamot i Funktionshinderrådet. Ny ledamot 
från majoriteten ska därför utses vid dagens sammanträde.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Staffan Mild (MP) utses som ordinarie ledamot i Funktionshinder-
rådet. 
 
 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ordförande och sekreterare i Funktionshinderrådet 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 39 (39) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-08-24 
 
 
§ 178 Information om kommunens riktlinjer vid hot, 

våld och allvarliga trakasserier mot förtroende-
valda 

 SOC0007/16-700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av informationen.  
  

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar säkerhetssamordnare Veronica Gustavsson Lidman och 
informerar nämnden om kommunens Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot 
förtroendevalda.    

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda, antagen av kom-
munfullmäktige 2016-06-16 
Bildspel visad vid dagens sammanträde 
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