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§ 114 Ordförandebeslut LVU, LVM samt "brådskande 

ärenden" 

 SOC0011/16-759  
Beslut   
           

Nämnden godkänner redovisningen av fattat beslut enligt LVM som förtecknats i 
tjänsteskrivelse den 9 juni 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 2016-06-09 
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§ 115 Anmälan av delegationsbeslut 
 SOC0016/16-002 
  
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 9 juni 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 2016-06-09 
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§ 116 Skriftliga delgivningar 

 SOC0006/16-700 
  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i tjänsteskrivelse 
den 9 juni 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Redovisning av skriftlig information och delgivningar sker vid varje nämndsammanträde. 
En förteckning över aktuella handlingar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-09 
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§ 117 Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om 

bidrag ur stiftelse 

 SOC0066/16-046 
Beslut   
           

Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om ekonomiskt bidrag till verksamhetsåret 
2016 beviljas med 4 200 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmet. 

 
 
Sammanfattning 
Adoptionscentrum Dalarna har ansökt om bidrag ur stiftelse med 4 950 kronor för de 
medlemmar som kommer från Falu kommun. Adoptionscentrum Dalarna är en lokal ideell 
förening som arbetar med olika verksamheter inom området adoption. Av föreningens to-
talt 122 medlemmar finns 36 familjer i Falu kommun.  

Föreningen beviljas ett grundbidrag om 1 500 kronor samt 75 kronor per medlem från 
Falun, sammanlagd summa 4 200 kronor.  

Utdelning ur stiftelsen Enskilda barnhemmet är lämpligt då den är avsedd till vård och 
fostran för barn och ungdomsvård.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-23, reviderad 2016-06-20, med bilaga 
 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Adoptionscentrum Dalarna 
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§ 118 Ansökan från Neuroförbundet Falun och Norra 

Dalarna om bidrag ur stiftelse 

 SOC0081/16-046 
Beslut   
           

Ansökan från Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna om ekonomiskt bidrag till del-
tagande i rid rehabiliteringsvecka beviljas med 8 000 kronor ur Stiftelsen Ericssonska 
fonden för pauvres honteux. 

 
 
Sammanfattning 
Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna har ansökt om ekonomiskt bidrag ur stiftelse 
med 40 000 kronor för deltagande i rid rehabiliteringsveckan i Skåne i september 2016 för 
3-4 personer från Falun. Neuroförbundet har drivit ett treårigt projekt och målgruppen för 
projektet är personer med en neurologisk skada/sjukdom och som på grund av sin funk-
tionsnedsättning har svårt att tillgodogöra sig annan träning.  

Ett bidrag om 2 000 kronor per person är ett riktmärke när få personer ska delta i en akti-
vitet. Utdelning ur Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämpligt. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-31 med bilaga 
 

 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna 
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§ 119 Ansökan från Parasport/Dalarna om bidrag ur 

stiftelse 

 SOC0086/16-046 
Beslut   
           

Ansökan från Dalarnas Parasportförbund om ekonomiskt bidrag till musikarrangemang 
samt vinterdag beviljas med 35 000 kronor ur Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres 
honteux. 

 
Sammanfattning 
Dalarnas Parasportförbund har ansökt om ekonomiskt bidrag med 23 000 kronor till 
musikarrangemang samt 12 000 kronor till vinterdag 2016 på Liljans Herrgård som funge-
rar som en öppen fritidsgård för personer med funktionsnedsättning.  

Utdelning ur stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämplig då den får an-
vändas till behövande i före detta Falu stad.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 med bilaga 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Dalarnas Parasportförbund 
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§ 120 Ansökan från föreningen Falun HjärtLung om 

bidrag ur stiftelse 

 SOC0087/16-046 
Beslut   
           

Föreningen Falu HjärtLung beviljas bidrag med 16 100 kronor ur Stiftelsen 
Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

 
 
Sammanfattning 
Föreningen Falu HjärtLung har ansökt om ekonomiskt bidrag med 21 000 kronor till olika 
aktiviteter för sina medlemmar. Föreningen bedriver studieverksamhet, anordnar resor, 
underhållning med mera. 
  
Bidrag beviljas till busskostnad med 7 100 kronor samt underhållning vid olika tillfällen 
under 2016 med 9 000 kronor, totalt 16 100 kronor. 
 
Utdelning ur Stiftelsen Ericssonsa fonden för pauvres honteux är lämplig då den bland 
annat får användas till kollektiva sociala ändamål.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
  
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 med bilaga 
 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Föreningen Falu HjärtLung 
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§ 121 Ansökan från IOGT-NTO 92 Falun om bidrag ur 

stiftelse 

 SOC0088/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från IOGT-NTO 92 Falun om bidrag till dagkoloniverksamhet sommaren 
2016 beviljas med 30 000 kronor ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets donationsfond. 

 
 
Sammanfattning 
IOGT-NTO 92 Falun har ansökt om bidrag till dagkoloniverksamhet på Lilltorpet med 
30 000 kronor. Dagkoloniverksamheten 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.  

Utdelning ur Stiftelsen Enskilda barnhemmets donationsfond är lämplig då den är avsedd 
för ungdomsvård i Falu kommun. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-26 med bilaga 

 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
IOGT-NTO 92 Falun 
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§ 122 Ansökan från dagliga verksamheten Jungfru-

vägen 165 om bidrag ur stiftelse 

 SOC0091/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från Daglig verksamhet, Jungfruvägen 165, om ekonomiskt bidrag till aktivi-
tet beviljas med 8 346 kronor ur Stiftelsen August och Maria Englunds donation. 

 
Sammanfattning 
Deltagare från dagliga verksamheten Jungfruvägen 165 har sökt bidrag för att kunna ge-
nomföra sin drömresa, att åka tåg och gå på muséum med gamla tåg från förr. 13 personer 
kommer att delta vid resan. 

Utdelning ur Stiftelsen August och Maria Englunds donation är lämplig då den får använ-
das till personer som på grund av sjukdom eller andra orsaker är i behov av hjälp.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-25 med bilaga 
 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Dagliga verksamheten Jungfruvägen 165 
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§ 123 Ansökan från daglig verksamhet Ingarvet om 

bidrag ur stiftelse 

 SOC0106/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från Daglig verksamhet Ingarvet om ekonomiskt bidrag till aktiviteter beviljas 
med 10 000 kronor ur Stiftelsen August och Maria Englunds donation. 

 
Sammanfattning 
Dagliga verksamheten Ingarvet har sökt om bidrag med 10 000 kronor för diverse rekrea-
tionsresor med deltagarna och genom detta ge dem möjligheter att uppleva nya miljöer och 
aktiviteter.  

Utdelning ur Stiftelsen August och Maria Englunds donation är lämpligt då den får använ-
das till personer som på grund av sin sjukdom eller andra orsaker är i behov av hjälp. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-01 med bilaga 
 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Dagliga verksamheten Ingarvet 
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§ 124 Yttrande över detaljplan för Gamla Bergsskolan 15 

 SOC0104/16-214  
Beslut   
           

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen som socialnämndens synpunkt. 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat en inbjudan till samråd avseende 
detaljplan för Gamla Bergsskolan 15 i centrala Falun. Syftet är att kvarteret ska kunna an-
vändas för detaljhandel, kontor, bostäder, centrumändamål och utbildning. Tanken är att 
bygga på fastigheten med två till tre våningsplan med bostäder samt att omvandla kontor 
till bostäder. Detaljplaneförslaget möjliggör även att del av Bergskolegränd däckas över för 
att skapa en inbyggd lastgård. Överdäckningen innebär att befintlig trappa som går längs 
med Holmen 8 måste flyttas närmare Holmgatan.  

Nämnden anser att det är viktigt med åtgärder avseende tillgängligheten vid trappan som 
förbinder Holmgatan med Åsgatan samt att platsen blir smakfullt upplyst för att öka trygg-
heten. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-01 med bilaga 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 125 Ändring i socialnämndens delegationsordning 

 SOC0001/16-002  
Beslut   
           

Föreslagen ändring och tillägg i socialnämndens delegationsordning redovisad i 
tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2016 med bilaga beslutas gälla från och med 1 juli 2016. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar förslag till ändringar i befintlig delegationsordning. Det är 
främst redaktionella ändringar på grund av ändrad titulatur, samt ett helt nytt förslag avse-
ende barn- och familj vid akuta situationer, punkt 4.4.8.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-09 med bilaga 
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§ 126 Godkännande av beredskapsplan för socialnämnden 

 SOC0101/16-016 
Beslut   
           

Beredskapsplan för socialnämnden daterad 13 maj 2016 godkänns. 
 
Sammanfattning 
Beredskapsplanen daterad den 13 maj 2016 beskriver det arbete och den planering som 
pågår i socialförvaltningens verksamhet för att kunna hantera extraordinära händelser. 

Enligt lagen om extraordinära händelser ska kommunen ha en planering för att kunna han-
tera dessa händelser samt utse en krisledningsnämnd som i allvarliga lägen kan ta över och 
samordna nämndens verksamheter. Kommunen är vidare skyldig att kontinuerligt göra en 
risk- och sårbarhetsanalys över vilka händelser som kan inträffa i kommunen och störa 
viktiga samhällsfunktioner samt upprätta en åtgärdsplan.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-18 med bilagor 
 

 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Falu kommuns beredskapssamordnare 
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§ 127 Antagande av reviderade riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd 

 SOC0025/16-754 
Beslut   
           

Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd antas att gälla från och med 
1 juli 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen fick den 27 januari 2016 i uppdrag av socialnämnden att revidera rikt-
linjerna gällande ekonomiskt bistånd avseende skälig nivå för boendekostnader så att en 
anpassning sker till den aktuella bostadssituationen i Falun. I uppdraget ingick även att ta 
reda på hur lösningen ser ut i andra jämförbara kommuner. 

Bakgrunden till uppdraget var att den aktuella bostadsbristen i kommunen innebär svårig-
heter för kommuninvånare att hitta en bostad till lämplig storlek och hyreskostnad och som 
motsvarar skälig levnadsnivå enligt hittillsvarande rättstillämpning.  

Undersökningen av lösning i andra jämförbara kommuner visar att dessa reviderar sina 
riktlinjer vid behov alternativt årligen så att riktlinjerna anpassas efter rådande bostadssi-
tuation.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Norm ekonomiskt bistånd februari 2016 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-02 med bilagor 

 

  
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschefer på Försörjningsenheten 
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§ 128 Ekonomisk rapport till och med maj 2016 

 SOC0003/16-042  
Beslut   
           

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

• Prognosen för socialnämnden till och med april 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 7,7 % för hela förvaltningen. En del av 
orsaken antas vara influensaperioden, omorganisation av daglig verksamhet inom 
LSS samt sjukfrånvaro av enhetschefer och LSS-handläggare. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport 2016-06-13 
 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret 
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§ 129 Redovisning av ofördelade ärenden inom 

Barn- och familjesektionen 

 SOC0059/16-751 
Beslut   
           

Redovisningen av ofördelade ärenden inom barn- och familjesektionen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Det har under en längre tid varit en ansträngd situation inom barn- och familjesektionen 
med ett högt inflöde av ärenden samtidigt som personalsituationen varit ansträngd. Det har 
inneburit att ärenden inte kunnat fördelas till handläggare direkt. En utredning ska vara 
slutförd inom fyra månader från det att beslut om att inleda utredning fattades. En insats 
ska verkställas inom tre månader från det att insatsen beviljades. Ärenden som hamnar i 
den så kallade ärendehögen kan hamna där utifrån att det har kommit in en ansökan om 
insats eller att det utifrån inkommen orosanmälan fattats beslut om att inleda utredning. 
Ärenden kan även hamna där om en socialsekreterare har slutat och de ärenden som social-
sekreteraren har ansvarat för inte har kunnat fördelas. 

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.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-08 med bilaga 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 130 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.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-07 med bilaga 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 131 Redovisning av verksamhet våld i nära relationer 

 SOC0184/15-001 
Beslut   
           

Redovisningen av verksamhet avseende våld i nära relationer godkänns. 
  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.  

Verksamheten tillhör vuxensektionen. Verksamheten ger våldsutsatta kvinnor stöd och 
hjälp samt erbjuda skyddat boende för kvinnor och barn. Syftet är att stödja kvinnor som är 
eller har varit utsatt för våld i nära relation. Nuvarande personaldimensionering bedöms 
utgöra miniminivå och medger inte natt- och helgtjänstgöring.   
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-09 med bilaga 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef verksamheten våld i nära relationer 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 132 Redovisning av Stjärnans vuxenomsorg/öppen 

verksamhet 
 SOC0185/15-001 
Beslut   
           

Redovisningen av Stjärnan vuxenomsorg/öppen verksamhet för funktionshindrade 
godkänns. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Syftet med verksamheten är att erbjuda vuxna omsorgstagare med funktionshinder anpas-
sade fritidsaktiviteter. Nuvarande personaldimensionering bedöms utgöra en miniminivå 
för att individen ska få sitt behov av anpassade fritidsaktiviteter, social samvaro och per-
sonlig utveckling tillgodosedd.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Stjärnan vuxenomsorg/öppen verksamhet 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 133 Redovisning av Stjärnans fritidsverksamhet 
 SOC0185/15-001 
Beslut   
           

Redovisningen av Stjärnans fritidsverksamhet godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Syftet med verksamheten är att ungdomar över tolv år med funktionsnedsättning ska få en 
trygg situation och meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov 
och andra ledigheter. Nuvarande personaldimensionering bedöms utgöra en miniminivå för 
att individen ska få sitt behov av stöd och omsorg tillgodosedda enligt behovsbedömning 
och biståndsbeslut.   
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Stjärnans fritidsverksamhet 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 134 Redovisning av Boendestöd LSS 

 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Boendestöd LSS godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Syftet med verksamheten är att personer med psykisk funktionsnedsättning kan få stöd för 
att fortsatt kunna bo kvar hemma och klara av sin vardag. Nuvarande personaldimensio-
nering bedöms utgöra en miniminivå för att individen ska få sitt behov av stöd och omsorg 
tillgodosedd enligt behovsbedömning och biståndsbeslut.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Boendestöd LSS 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 135 Redovisning av Haraldsbo fritidsverksamhet 
 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Haraldsbo fritidsverksamhet godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Syftet med verksamheten är att ungdomar över tolv år med funktionsnedsättning ska få en 
trygg situation och meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov 
och andra ledigheter. Nuvarande personaldimensionering bedöms utgöra en miniminivå för 
att individen ska få sitt behov av stöd och omsorg tillgodosedda enligt behovsbedömning 
och biståndsbeslut.   
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Haraldsbo fritidsverksamhet 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 136 Redovisning av Korttidshemmet Svärdsjögatan 

 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Korttids Svärdsjögatan godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Syftet med verksamheten är att erbjuda avlastning till familjer med funktionshindrade barn 
och vuxna (brukare) till familjer boende i Falu kommun. Nuvarande personaldimensio-
nering bedöms utgöra en miniminivå för att individen ska få sitt behov av stöd och omsorg 
tillgodosedda enligt behovsbedömning och biståndsbeslut.   
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Korttids Svärdsjögatan 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 137 Redovisning av Blystigens gruppbostad 

 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Blystigens gruppbostad godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Målgruppen är brukare som fått beslut enligt LSS § 9 bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Syftet med verksamheten är att ge 
omvårdnad och individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Den ska täcka den 
enskildes hela stödbehov, omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Den 
enskilde ska få goda levnadsvillkor. Nuvarande personaldimensioneringen bedöms utgöra 
en miniminivå för en säker och trygg miljö för personal och boende.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Blystigens gruppbostad 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 138 Redovisning av Tingsvägens servicebostad 

 SOC0185/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Tingsvägens servicebostad godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.   

Målgruppen är brukare som fått beslut enligt LSS § 9 bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Syftet med verksamheten är att ge 
omvårdnad och individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen. Det innebär anpas-
sad hjälp i den dagliga livsföringen som ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och 
sociala behov. Den ska täcka den enskildes hela stödbehov, omvårdnad, fritidsverksamhet 
och kulturella aktiviteter. Den enskilde ska få goda levnadsvillkor. Nuvarande personaldi-
mensioneringen bedöms utgöra en miniminivå för en säker och trygg miljö för personal 
och boende.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Tingsvägens servicebostad 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 30 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 139 Redovisning av socialförvaltningens administrativa 

enhet 
 SOC0186/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av socialförvaltningens administrativa enhet godkänns. 
  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.  

Socialförvaltningens administrativa enhet ska arbeta förvaltningsövergripande med att ge 
stöd och service i det administrativa och ekonomiska arbetet. Enheten ska även ge stöd och 
service till socialnämndens politiker.  

Chefer inom socialförvaltningen har behov av större administrativt stöd för att hinna med 
att vara ett stöd till sina medarbetare. Stödfunktionernas uppgifter kommer att ses över med 
start under hösten 2016. I den översynen ingår en del av medarbetarna från administrativa 
enheten.  
 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-30 med bilaga 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Administrativ chef 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 140 Redovisning av socialförvaltningens utvecklings- 

och IT enhet 
 SOC0187/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av Utvecklings- och IT-enheten godkänns. 
  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering.  

Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utgör grundstrukturen för 
verksamhetens ledning, styrning och uppföljning av kvalitetsarbetet i förvaltningen. Uti-
från ledningssystemet är det Utvecklings- och IT-enhetens uppdrag att vara socialförvalt-
ningens interna verksamhetsstöd inom utvecklings-, kvalitets-, och IT-områdena. Nuva-
rande personaldimensionering bedöms utgöra miniminivå för att tillgodose förvaltningens 
behov av intern resurs för hantering av stödprocesserna inom området.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-13 med bilaga 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Chef Utvecklings- och IT-enheten 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 32 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 141 Muntlig information och övriga frågor  
 SOC0007/16-700 
   
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
22 juni 2016, § 141. 
 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information från förvaltningen: 

 

• Socialchef Ylva Renström informerar om statens beslut att tillföra kommunerna 
medel för att anställa fler socialsekreterare inom barn och ungdomsvården. För 
Faluns del innebär det ca 850 000 kronor vilket motsvarar en tjänst. Förvaltningens 
stora utmaning över lag är att få socionomer att söka våra tjänster. Socialförvalt-
ningen jobbar aktivt med olika åtgärder för att attrahera socionomer att söka jobb i 
Falu kommun.   

 

Information/övrig fråga från politiken 
 

• Ordförande Christina Knutsson informerar om hur arbetet med KPMG:s rapport 
fortgår. Socialnämnden kommer att få ta del av rapporten inför nämndens 
sammanträde i september.    

 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 33 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 142 Rapport från förtroendevalda över verksamhets-

besök 2016 

 SOC0022/16-700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verksam-
hetsbesök som förtecknats i protokoll den 22 juni 2016, § 142.  

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 

 
• Ersättare Rita Magnusson (KD) har besökt LSS gruppbostad i Sundborn. 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (34) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-06-22 
 
 
§ 143 Redovisning av brukarundersökning 

 SOC0007/16-700 
Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen om den nationella brukarundersökningen för 
personer med funktionsnedsättning som förtecknats i protokoll den 22 juni 2016, § 143. 
   

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar utvecklingschef Göran Rosenström och informerar genom 
ett bildspel resultatet 2015 för Falu kommun av genomförd nationell brukarundersökning 
för personer med funktionsnedsättning. 
 
Syftet med undersökningen är bland annat att få fram mått på brukarupplevd kvalitet inom 
LSS och verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Svarsfrekvensen på 
enkäten i Falun var god. Resultatet av undersökningen kommer att användas som en tem-
peraturmätare i verksamheterna.   
 
 
 
Beslutsunderlag 
Visad presentation vid dagens sammanträde 
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