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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn, kl. 13:15–15:45 
 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Gunilla Franklin, 2:e vice ordf  
  § 71, 73-88 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 
  § 73-88 
 
Tjänstgörande S Kent Blomqvist 
ersättare  § 72 i stället för Christina Knutsson (S) 
 S Malin Wellhardh  
  § 71-72 i stället för Kenth Carlson (MP) 
 V Zohreh Anhari  
  i stället för Stefan Nyrén (-) 
Övriga deltagare 
Ersättare S Malin Wellhard M  Eva Kyrk 
 S Kent Blomqvist C Torbjörn Petersson 
 S Sonja Skansgård FAP Janina Bengtsdotter 
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Åsa Johansson, sektionschef  
 Ylva Renström, utredningssekr Iréne Persson, socialsekr, § 88 
 Ann Ayoub, sekreterare Sara Quarles van Ufford, socialsekr, § 88 
 

Utses att justera Renée Andersson 

Justeringsdag 2014-05-27  

Justerade paragrafer 71-88 exkl. § 72 som omedelbart justerats 2014-05-21 
 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande ………………………………………………………………….. 
  Christina Knutsson § 71,73-88 Claes Mankler § 72 

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

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2014-05-21 

Datum när anslaget sätts upp 2014-05-30  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
 
Innehållsförteckning sekretess: 
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför 
inte tillgängligt.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 Förändring av föredragningslistan 

Diarienummer SOC0004/14-700  

Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

 Nytt ärende: Yttrande till kammarrätten 

 Nytt ärende: Fyllnadsval av kontaktpolitiker vid några av socialförvalt-
ningens arbetsenheter 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72-74 Sekretessärenden 

  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75 Rapportering av ej verkställda beslut LSS första kvartalet 2014 

Diarienummer SOC0014/14-787 

Beslut 

1. Nämnden gokänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Anmäla till kommunfullmäktige att åtta ej verkställda beslut enligt 28 § f-g LSS har 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
enligt 28 f-g §§ LSS de gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. 
 
Åtta ärenden har rapporterats som ej verkställda. Fyra beslut avser bostad för vuxna, tre 
beslut daglig verksamhet samt ett beslut om kontaktperson. Fem ärenden har avslutats.  
 
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 2014-04-15 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76 Rapportering av ej verkställda beslut SoL första kvartalet 2014 

Diarienummer SOC0015/14-787 

Beslut 

1. Nämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Anmäla till kommunfullmäktige att fyra ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Social-
tjänstlagen har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
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 har verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum samt de avbrott som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från dag då verkställigheten bröts. 
 
Fyra ärenden har rapporterats som ej verkställda. Tre beslut avser bistånd i form av 
kontaktfamilj och ett beslut om kontakperson. Två beslut som tidigare har rapporterats 
har verkställts under detta kvartal.  
 
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 2014-04-22 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
Falu kommuns revisorer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/14-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 21 maj 
2014, § 77, 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 mars 2014. Förteckning 2014-05-09, beslut 15-20. Dnr 
SOC0018/14 

2. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 319-377. Pärmförva-
ring 

3. Enskilda ärenden vid LSS-sektionen april 2014. Förteckning daterad 2014-05-
05. Dnr SOC0037/14 

4. Enskilda ärenden vid Vuxensektionens kommunpsykiatri april 2014. Förteck-
ning daterad 2014-05-05. Dnr SOC0037/14 

5. Enskilda ärenden vid Vuxen- och Barn- och familjesektionen april 2014. 
Förteckning daterad 2014-05-06. Dnr SOC0037/14 

6. Sociala utskottets protokoll 2014-04-09, § 107-150. Pärmförvaring 

7. MBL-protokoll 2014-03-11; Tillsättning av tjänst i socialförvaltningens re-
ception. Dnr SOC0019/14-021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 78 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/14 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll 
den 21 maj 2014, § 78. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 9 
maj 2014 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-04-01, § 93; Avvikelsehantering 
och förbättringsarbete. Övrig post 2014-04-15 

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-04-10, § 101; Beslut om platser 
för Resursjobb. Övrig post 2014-04-29 

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-04-10, § 104; Val av ersättare i 
socialnämnden. Dnr SOC0005/14 

4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-04-16; § 41; In-
formation om pågående och planerade investeringsprojekt. Övrig post 2014-
04-25 

5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-16, § 63; 
Bildande av styrgrupp för kostenhetens fortsatta arbete med långsiktig plan 
för köken i Falu kommun. Övrig post 2014-04-25 

6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-16, § 64; 
Uppdrag inför ny förvaltningsstruktur. Övrig post 2014-04-25 

7. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-16, § 65; in-
formation angående personalförmån. Övrig post 2014-04-25 

8. Protokoll från kommunala handikapprådet och utskottet 2014-03-12. Övrig 
post 2014-04-24 

9. Brottsofferjourens verksamhetsberättelse 2013och verksamhetsplan 2014. 
Dnr SOC0088/14 

10. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende, arbetsmiljön för en-
hetschefer inom LSS. Dnr SOC0100/13 

11. Beslut IVO 2014-04-28 efter oanmält tillsynsbesök vid HVB Bubo. Dnr 
SOC0081/14  

12. Beslut IVO 2014-04-24 i överflyttningsärende vid Vuxensektionen, Malmö 
stad. Dnr SOC0230/13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

13. Beslut IVO 2014-04-30 i överflyttningsärende vid Vuxensektionen, Kro-
koms kommun. Dnr SOC0027/14 

14. Dom Förvaltningsrätten i Falun 2014-04-23, ej verkställt beslut vid Barn- 
och familjesektionen, särskild avgift. Dnr SOC0176/13 

 
 
 



13 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll 
den 21 maj 214, § 79. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 Socialchef Ingalill Frank informerar nämnden om kommunens planerade 
kundcenter. Socialförvaltningen har under en månads tid mätt antal besök, in-
kommande telefonsamtal och e-post. Undersökningen har bl.a. visat att social-
förvaltningen tar emot ca 5000 besök per månad.  
 

 Vuxensektionens chef Åsa Johansson informerar om propositionen ”Fritidspeng 
för barn i hushåll med försörjningsstöd”. Där föreslår regeringen ändringar i so-
cialtjänstlagen i syfte att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta 
familjer att delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra 
barn. Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2014. Staten kommer att kompen-
sera kommunerna kostnaden för detta. Regeringen kommer att utvärdera lagänd-
ringen efter två år.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Ekonomisk rapport till och med april 2014 

Diarienummer SOC0003/14 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 30 april 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 30 april 2014 
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på 
-7,5 mkr till årets slut. 

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

 Vuxensektionens prognos uppgår till ett underskott på -5,0 kr varav de största 
underskotten hänförs till ekonomiskt bistånd med -3,0 mkr och övriga stödinsat-
ser med -2,0 mkr.  

 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på -2,5 mkr på grund av 
att antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att överstiga budgete-
rad nivå. Osäkerheten rörande antal anmälningar samt antal vårddygn för famil-
jehem och jourhem kvarstår.  

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

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 6,6 % till april. Målet enligt förvalt-
ningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 % år 2014. På grund 
av efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad jäm-
fört med förra månadsrapporten.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport till och med 30 april 2014, daterad 2014-05-
15. 
 
_____________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om ekonomiskt bidrag 
ur stiftelse 

Diarienummer SOC0063/14-753 

Beslut 

Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 
2014 beviljas med 4 275 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmet. 

 
Sammanfattning 
Adoptionscentrum Dalarna ansöker om 4 275 kronor som verksamhetsbidrag för de i 
föreningen som kommer från Falu kommun. Det är en lokal ideell förening som arbetar 
med olika verksamheter inom området adoption. Föreningen ger bl.a. stöd och råd till 
föräldrar och barn, anordnar föreläsningar, öppen förskola, informationsträffar och so-
ciala förekomster. Föreningen har 132 medlemmar och av dessa finns 37 familjer i Falu 
kommun. 
 
Utdelning ur Stiftelsen Enskilda barnhemmet är lämplig då avkastningen är avsedd till 
vård och fostran för barn och ungdomsvård. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-02 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Adoptionscentrum Dalarna, c/o XXX, Borlänge 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Ansökan från IOGT-NTO, Lf 92 Falun, om ekonomiskt bidrag ur 
stiftelse 

Diarienummer SOC0067/14-753 

Beslut 

Ansökan från IOGT-NTO Falun om bidrag till dagkoloniverksamhet sommaren 
2014 beviljas med 30 000 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets donations-
fond. 

 
Sammanfattning 
IOGT-NTO i Falun ansöker om bidrag till dagkoloniverksamhet på Lilltorpet. Dag-
koloniverksamheten har bedrivits under flera somrar på Lilltorpet. Många barn behöver 
sysselsättning och omsorg under sommaren och denna verksamhet har möjlighet att ge 
barn en meningsfull sommarupplevelse. Verksamheten drivs ofta tillsammans med 
andra samarbetspartner, t.ex. socialtjänsten/Dialogen och Rädda barnen i Falun.  
 
Stiftelsen Enskilda barnhemmets donationsfond är lämplig då avkastningen ska använ-
das för barn och ungdomar.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-05 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
IOGT-NTO Falun, c/o XXX, Falun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Ansökan från Dagliga verksamheten Galgbergets café och cate-
ring (Gruvrisgården) om ekonomiskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0073/14-753 

Beslut 

Daglig verksamhet, Gruvrisgården, beviljas 15 504 kronor för en heldag till Furuvik 
ur Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Daglig verksamhet, Gruvrisgården, bedriver ett café på Gruvrisgården och i polishuset. 
Alla deltagare är inskrivna i LSS och har olika sorters behov. Nu önskar verksamheten 
göra en resa till Furuvik och söker pengar till resan, entré i parken och åkband. Man 
söker 816 kronor/person för 19 personer.  
 
Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämplig då avkastningen bl.a. får användas 
till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-06 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Daglig verksamhet, Gruvrisgården, gm kontaktperson XXX 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Ansökan från Kvinnojouren Falun om ekonomiskt bidrag ur stif-
telse 

Diarienummer SOC0079/14-753 

Beslut 

Kvinnojouren Falun beviljas fondmedel till sin verksamhet med 60 000 kronor ur 
Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Kvinnojouren Falun söker bidrag för att kunna satsa på lite utbildning, rekreation och 
uppskattning för de jourkvinnor och stödpersoner som ställer upp i kvinnojouren som är 
en ideell förening. Nu söks 40 000 kronor till spa-vistelse med någon föreläsare för ca 
20 personer. Vidare söks 20 000 kronor till höstens Kick off för ca 30 personer då bl.a. 
en föreläsare ska bjudas in.  
 
Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämplig då avkastningen från fon-
den får bl.a. användas till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-06 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kvinnojouren Falun, c/o XXX, Falun 
 



19 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Ansökan från Kardmakarens servicebostad övre grupp om ekono-
miskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0083/14-753 

Beslut 

Kardmakarens servicebostad, övre grupp, beviljas bidrag till resa till Eskilstuna Zoo 
med 6 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 
Kardmakarens servicebostad, övre grupp, söker bidrag för att göra en resa till Eskilstuna 
Zoo. Åtta brukare och fyra personal ska delta. Bidrag söks till entréavgift, åkband samt 
förtäring under dagen. Beräknad kostnad är 500 kronor/person. 
 
J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då avkastningen får användas för 
ekonomiskt svaga och nödlidande personer och till kollektiva åtgärder för att förbättra 
dessa personers sociala förhållanden. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-08 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kardmakarens servicebostad, övre grupp 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Ansökan från Kardmakarens servicebostad, nedre grupp om eko-
nomiskt bidrag ur stiftelse 

Diarienummer SOC0084/14-753 

Beslut 

Kardmakarens servicebostad nedre grupp, beviljas bidrag till resa till Kålmården 
med 8 500 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 
Kardmakarens servicebostad, nedre gruppen, planerar för en resa till Kolmården i au-
gusti 2014 och söker bidrag till kostnaden för entré till djurparken och övernattning på 
ett vandrarhem. Sju brukare och fyra personal planeras delta på resan. Kostnaden beräk-
nas till ca 800 kronor per person. 
 
J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då avkastningen får användas för 
ekonomiskt svaga och nödlidande personer och till kollektiva åtgärder för att förbättra 
dessa personers sociala förhållanden. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-08 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kardmakarens servicebostad, nedre grupp 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Information om Faluns deltagande i Stiftelsen Allmänna Barnhu-
sets satsning på barns brukarmedverkan 

Diarienummer SOC0007/14-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av Barn- och familjesektionens information.  
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar socialsekreterare Iréne Persson och Sara Quarles van 
Ufford från Barn- och familjesektionen och informerar nämnden om Faluns deltagande i 
Stiftelsen Allmänna Barnahusets satsning på barns brukarmedverkan. Man arbetar med 
visionen att ”Barn och ungdomar i den sociala barnavården ska uppleva sig och vara 
delaktiga i frågor som rör deras eget liv”. 
 

 

 
 

 
 



22 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2014-05-21 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Fyllnadsval av kontaktpolitiker vid några av socialförvaltningens 
arbetsenheter 

Diarienummer SOC0005/14-700 

Beslut 
 

1. Ersättaren Malin Wellhardh utses som kontaktpolitiker vid dagliga verksam-
heterna Järlinden och Lotsen. 

2. Ersättaren André Frisk utses som kontaktpolitiker vid servicebostaden Engel-
brekt och korttidshemmet Bojsen. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har sedan många år haft kontaktpolitiker valda vid socialförvaltningens 
olika arbetsenheter. Vakanser har nu uppstått vid några av dessa enheter varför nya 
kontaktpolitiker väljs.   
 
 

 

 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ersättare Malin Wellhard och André Frisk 
Enhetschefer vid dagliga verksamheterna Järlinden och Lotsen, servicebostaden Engel-
brekt samt korttidshemmet Bojsen 
 
 


