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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Yttrande till socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och 
familjesektionen, sekretess 

SOC0263/11-785 

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig. 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Anmälan av socialstyrelsens beslut i tillsynsärende vid LSS-
sektionen, sekretess 

SOC0205/11-785 

 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte 
tillgänglig.  
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Information om Vård- och stödsamordning i samverkan mellan 
socialförvaltningen Falu kommun och psykiatriska öppenvården i 
Falun 

SOC0007/12-700 

Socialnämndens beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde deltar tjänstemän från socialförvaltningens kommunpsykiatri och 
landstingets psykiatriska öppenvård. De informerar nämnden om projektet Vård- och 
stödsamordning (Case management) i Falun. Med brukarperspektivet i centrum så skall man i 
samverkan ge de insatser individen har behov av och önskar. Syftet är att genom samverkan 
höja livskvaliteten för brukare med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning och 
möjliggöra en ökad delaktighet i samhället i gemenskap med andra. En handlingsplan för 
impelementering av samverkan är upprättad.  
 
   
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Muntlig information 

SOC0007/12-700 

Socialnämndens beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Följande information delges socialnämnden vid dagens sammanträde: 
 

 Ordförande Renée Andersson informerar om att socialdemokraterna nominerat 
Christina Knutsson som ny ordförande i socialnämnden och Claes Mankler som vice 
ordförande. Beslut tas i kommunfullmäktige i februari.   

 
 Ordföranden informerar om att projekt ”Digitala nämnden” inbjuder till Öppet Hus 

den 13 och 14 februari, mellan kl. 16.00 och 19.00. Inbjudan riktar sig till både 
ordinarie och ersättare i nämnden.   

 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Skriftliga delgivningar 

SOC0006/12-700 

Socialnämndens beslut 

Delgivningarna antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i PM daterad 2012-01-16 med 
bilagor enligt följande: 
 

1.  Information 

2.  Verksamhetsberättelse 2011 – Samverkan av ANDT (Alkohol  Narkotika Dopning och Tobak) Dnr SOC 
0285/11 
 

3.  Socialstyrelsens beslut 2011-12-21 till Carema om ändring av tillståndsbeslut LSS för Slussen, 
Bäckvägen, Björken och Ramvägen, avser byte av föreståndare Dnr SOC 0268/10-740 
 

 Protokoll/utdrag 

4.  Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-11-16 
§ 90; It Genomförande av ”Digitala nämnden”  
Dnr SOC0276/11 
 

5.  Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2011-11-24 
§ 202; Budget 2012 samt mål för god ekonomisk hushållning 
Dnr SOC0002/11 
§ 203; Delårsrapport 2011-08-31 med årsprognos för Falu kommun samt revisionens granskning av 
delårsrapporten. 
Dnr SOC 0003/1 
§ 207; Antagande av träbyggnadsstrategi i Falu kommun 
Övrig post 2011-12-13 
§ 213; Sammanträdesordning 2012 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott Övrig 
post 2011-12-13 
§ 216; Entledigande av ersättare i socialnämnden samt fyllnadsval Dnr SOC0006/11 
 

6.  Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-11-29 
§ 235; Det kommunala informationsansvaret Dnr SOC0278/11 
§ 236; Förvaltningsgemensamma granskningsområden i internkontrollplanen 2012 Dnr SOC0251/11 
 

7.  Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2011-12-08 
§ 243; Antagande av handlingsprogram för kommunens olycksförebyggande arbete enligt lagen om 
skydd mot olyckor 
Dnr SOC0150/11 
§ 260; Entledigande av Renée Andersson (S) som ordförande i socialnämnden och som ersättare i 
Finsam Dnr SOC0006/11 
 

8.  Protokollsutdrag omvårdnadsnämnden 2011-12-21 
§ 160; Anhörigstöd Dnr SOC0282/11 
 

9.  Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkansgrupp 2011-11-21 och 2011-12-13 
Dnr SOC 0019/11-021 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Anmälan av delegationsbeslut 

SOC0016/12-002 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 25 januari 2012, § 6 
godkänns. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad 
delegationsordning. Beslut som tas på delegation ska redovisas för socialnämnden. 
 
Delegationsbesluten redovisas vid sammanträdet i form av pärmredovisning. 
 

 Personalärenden 
Anställningsavtal – Entlediganden Beslut nr 1072-1149 (avser 2011) 
    Beslut nr 1-29 

 Sociala utskottet 
2011-12-07, §§ 341-387 
2011-12-21, §§ 388-389 
 

 Kurs- och konferensverksamhet socialnämnden 
Beslut fattade tiden 2011-09-01—12-31,  Beslut nr 9-11 
 

 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Ekonomisk rapport 2011 

SOC0003/11-042 

Socialnämndens beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Administrativ chef Britta Isberg informerar nämnden om att det ekonomiska utfallet för 2011 
ännu inte är klart. Den slutliga verksamhetsberättelsen kommer att delges socialnämnden vid 
nästa sammanträde. Resultatet visar på ett överskott med 4,1 mkr.  
  
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Det kommunala informationsansvaret - finansiering 

SOC0278/11-700 

Socialnämndens beslut 

Finansiering av socialnämndens del av det kommunala informationsansvaret 2012 görs ge-
nom att ta i anspråk 0,5 mkr från försörjningsstödet. 

 
Sammanfattning 
Det kommunala informationsansvaret regleras i skollagen kap 1 § 18. Där står bland annat att 
”En hemkommun skall löpande hålla sig informerade om hur de ungdomar i kommunen som 
fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem 
lämpliga individuella åtgärder”.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2011, § 235, att avsätta medel under 2012 och 
2013 från särskilda framtidssatsningar under förutsättning att skol- och socialnämnderna av-
sätter medel under samma period. Från 2014 skall verksamheten finansieras enbart av dessa 
nämnder. Att fånga upp ungdomar tidigt är ett förebyggande arbete mot bland annat bidrags-
beroende, långvarig arbetslöshet och psykosocial problematik. Samordning och organisation 
av arbetet skall utföras av kommunens arbetsmarknads- och integrationskontor.  
  
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-13 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Redovisning till socialstyrelsen av vidtagna åtgärder; handläggning 
av ansökningar enligt LSS 

SOC0264/11-740 

Socialnämndens beslut 

1. Socialförvaltningens yttrande inges till Socialstyrelsen som socialnämndens svar an-
gående klagomål vid handläggning. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen inledde hösten 2011 tillsyn i ett ärende vid LSS-sektionen efter att klagomål 
inkommit om fördröjande av utredning enligt LSS. Socialstyrelsen konstaterar i sitt beslut i 
ärendet att handläggningen tagit oacceptabelt lång tid och att den strider mot bestämmelserna 
i 7 § förvaltningslagen. Socialstyrelsen ser detta som en allvarlig brist och socialnämnden i 
Falun får kritik för denna brist och påpekar att nämnden skall säkerställa att handläggning av 
ansökningar hanteras i enlighet med lagstiftning. Vidare begär Socialstyrelsen nämndens re-
dovisning av vidtagna åtgärder.   
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-29 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialstyrelsen, Box 423, 701 48 ÖREBRO 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Kvalitetsuppföljning 2011 av Slussens dagliga verksamhet, LSS, 
Utförare: Carema Care 

SOC0258/11-788 

Socialnämndens beslut 

1. Rapport med påpekade förbättringsåtgärder gällande Slussens dagliga verksamhet god-
känns. 

2. Påtalade förbättringsåtgärder följs upp genom ny kvalitetsuppföljning under 2012. 

3. Rapport över Carema Cares vidtagna åtgärder lämnas till socialförvaltningen senast den 9 
mars för att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under hösten 2011 genomfört en kvalitetsuppföljning av Slussens 
dagliga verksamhet. Verksamheten drivs sedan den 1 oktober 2008 av Carema Orkidén AB, 
numera Carema Care. Vid den tidigare uppföljningen 2010 konstaterades det att det fanns 
områden som enheten borde förbättra ytterligare. Vid årets uppföljning kan konstateras att 
några av områdena fortfarande finns kvar som förbättringsområden.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslut 1 och 2 ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-15 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt följande tilläggsförslag: 
 
Rapport över Carema Cares vidtagna åtgärder lämnas till socialförvaltningen senast den 9 
mars för att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX, verksamhetschef Falun, Carema Care 
Carema Care, Box 1565, 791 29 Solna 
Marie Pettersson, Sektionschef LSS 
LSS-handläggare 
Ann Eriksson, MAS, omvårdnadsförvaltningen 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Kvalitetsuppföljning 2011 av Ramvägens servicebostad, LSS, 
Utförare: Carema Care 

SOC0259/11-788 

Socialnämndens beslut 

1. Rapport med påpekade förbättringsåtgärder gällande Ramvägens servicebostad godkänns. 

2. Påtalade förbättringsåtgärder följs upp genom ny kvalitetsuppföljning under 2012. 

3. Rapport över Caremas vidtagna åtgärder lämnas till socialförvaltningen senast den 9 mars 
för att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012. 

4. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) får i uppdrag att snarast göra uppföljning inom 
Caremas samtliga enheter för att se att de brister som fanns inom hälso- och 
sjukvårdsområdet åtgärdats samt att återrapportera till socialförvaltningen senast den 9 
mars för att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012.    

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under november 2011 genomfört en kvalitetsuppföljning av service-
bostaden på Ramvägen. Verksamheten drivs sedan den 1 oktober 2008 av Carema Orkidén 
AB, numera Carema Care. Enheten har genomgått personalförändringar under 2011 då 
Carema organiserat om på de fem enheterna som finns i Falun. Behov av förbättringsåtgärder 
har hittats vid årets uppföljning. 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslut 1 och 2 ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-15 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt följande tilläggsförslag: 
 
Rapport över Caremas vidtagna åtgärder lämnas till socialförvaltningen senast den 9 mars för 
att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012. 
 
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) får i uppdrag att snarast göra uppföljning inom 
Caremas samtliga enheter för att se att de brister som fanns inom hälso- och sjukvårdsområdet 
åtgärdats samt att återrapportera till socialförvaltningen senast den 9 mars för att redovisas på 
socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012.    
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX, verksamhetschef Falun, Carema Care 
Carema Care, Box 1565, 791 29 Solna 
Marie Pettersson, Sektionschef LSS 
LSS-handläggare 
Ann Eriksson, MAS, omvårdnadsförvaltningen 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Kvalitetsuppföljning 2011 av Björkens servicebostad, LSS, 
Utförare: Carema Care 

SOC0260/11-788 

Socialnämndens beslut 

1. Rapport med påpekade förbättringsåtgärder gällande Björkens servicebostad godkänns. 

2. Påtalade förbättringsåtgärder följs upp genom ny kvalitetsuppföljning under 2012. 

3. Rapport över Caremas vidtagna åtgärder lämnas till socialförvaltningen senast den 9 mars 
för att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012. 

4. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) får i uppdrag att snarast göra uppföljning inom 
Caremas samtliga enheter för att se att de brister som fanns inom hälso- och sjukvårdsom-
rådet åtgärdats samt att återrapportera till socialförvaltningen senast den 9 mars för att re-
dovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012.    

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under oktober 2011 genomfört en kvalitetsuppföljning av Björkens 
servicebostad. Verksamheten drivs sedan den 1 oktober 2008 av Carema Orkidén AB, numera 
Carema Care. Enheten har genomgått personalförändringar under 2011 då Carema organiserat 
om på de fem enheterna som finns i Falun. Behov av förbättringsåtgärder har hittats vid årets 
uppföljning. 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslut 1 och 2 ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-15 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt följande tilläggsförslag: 
 

Rapport över Caremas vidtagna åtgärder lämnas till socialförvaltningen senast den 9 mars för 
att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012. 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) får i uppdrag att snarast göra uppföljning inom 
Caremas samtliga enheter för att se att de brister som fanns inom hälso- och sjukvårdsområdet 
åtgärdats samt att återrapportera till socialförvaltningen senast den 9 mars för att redovisas på 
socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012.  
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX, verksamhetschef Falun, Carema Care 
Carema Care, Box 1565, 791 29 Solna 
Marie Pettersson, Sektionschef LSS 
LSS-handläggare 
Ann Eriksson, MAS, omvårdnadsförvaltningen 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Kvalitetsuppföljning 2011 av Kvarnbergets servicebostad, LSS, 
Utförare: Carema Care 

SOC0261/11-788 

Socialnämndens beslut 

1. Rapport med påpekade förbättringsåtgärder gällande Kvarnbergets servicebostad god-
känns. 

2. Påtalade förbättringsåtgärder följs upp genom ny kvalitetsuppföljning under 2012. 

3. Rapport över Caremas vidtagna åtgärder lämnas till socialförvaltningen senast den 9 mars 
för att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012. 

4. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) får i uppdrag att snarast göra uppföljning inom 
Caremas samtliga enheter för att se att de brister som fanns inom hälso- och sjukvårdsom-
rådet åtgärdats samt att återrapportera till socialförvaltningen senast den 9 mars för att re-
dovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012.    

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under oktober 2011 genomfört en kvalitetsuppföljning av Kvarnber-
gets servicebostad. Verksamheten drivs sedan den 1 oktober 2008 av Carema Orkidén AB, 
numera Carema Care. Enheten har genomgått personalförändringar under 2011 då Carema 
organiserat om på de fem enheterna som finns i Falun. Behov av förbättringsåtgärder har hit-
tats vid årets uppföljning.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslut 1 och 2 ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-15 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt följande tilläggsförslag: 

Rapport över Caremas vidtagna åtgärder lämnas till socialförvaltningen senast den 9 mars för 
att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012. 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) får i uppdrag att snarast göra uppföljning inom 
Caremas samtliga enheter för att se att de brister som fanns inom hälso- och sjukvårdsområdet 
åtgärdats samt att återrapportera till socialförvaltningen senast den 9 mars för att redovisas på 
socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012.    
_________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX, verksamhetschef Falun, Carema Care 
Carema Care, Box 1565, 791 29 Solna 
Marie Pettersson, Sektionschef LSS 
LSS-handläggare 
Ann Eriksson, MAS, omvårdnadsförvaltningen 
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Falu kommun 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2012-01-25 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Kvalitetsuppföljning 2011 av Bäckvägens gruppbostad, LSS, 
Utförare: Carema Care 

SOC0262/11-788 

Socialnämndens beslut 

1. Rapport med påpekade förbättringsåtgärder gällande Bäckvägens gruppbostad godkänns. 

2. Påtalade förbättringsåtgärder följs upp genom ny kvalitetsuppföljning under 2012. 

3. Rapport över Caremas vidtagna åtgärder lämnas till socialförvaltningen senast den 9 mars 
för att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012. 

4. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) får i uppdrag att snarast göra uppföljning inom 
Caremas samtliga enheter för att se att de brister som fanns inom hälso- och sjukvårdsom-
rådet åtgärdats samt att återrapportera till socialförvaltningen senast den 9 mars för att re-
dovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012.    

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under oktober 2011 genomfört en kvalitetsuppföljning av Bäckvägens 
gruppbostad. Verksamheten drivs sedan den 1 oktober 2008 av Carema Orkidén AB, numera 
Carema Care. Enheten har genomgått personalförändringar under 2011 då Carema organiserat 
om på de fem enheterna som finns i Falun. Behov av förbättringsåtgärder har hittats vid årets 
uppföljning.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslut 1 och 2 ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-15 
 
Yrkanden 
Renée Andersson (S): Bifall till förvaltningens förslag samt följande tilläggsförslag: 
 
Rapport över Caremas vidtagna åtgärder lämnas till socialförvaltningen senast den 9 mars för 
att redovisas på socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012. 
 
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) får i uppdrag att snarast göra uppföljning inom 
Caremas samtliga enheter för att se att de brister som fanns inom hälso- och sjukvårdsområdet 
åtgärdats samt att återrapportera till socialförvaltningen senast den 9 mars för att redovisas på 
socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012.    
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
XXX, verksamhetschef Falun, Carema Care 
Carema Care, Box 1565, 791 29 Solna 
Marie Pettersson, Sektionschef LSS 
LSS-handläggare 
Ann Eriksson, MAS, omvårdnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 15 Yttrande över detaljplan för Vildvattenpark på Främby 1:24 i Falu 
kommun 

SOC0277/11-214 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämn-
dens yttrande. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat ”Detaljplan för Vildvattenpark på Främby 
1:24 i Falu kommun” till socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att möj-
liggöra uppförandet av en vildvattenpark på del av Främby 1:24. Området är beläget söder om 
Främby hallar mellan Scaniavallen och Källviksvägen. En vildvattenpark är en konstgjord 
fors och bassäng som används både som elitidrottsarena och som rekreationsanläggning. So-
cialförvaltningen har inga synpunkter på samrådshandlingen.     
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-04 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 



 18 (18) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Yttrande över Falu Demokratirapport 2011 

SOC0267/11-700 

Socialnämndens beslut 

 Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som socialnämndens 
yttrande. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat Falu Demokratirapport 2011 till socialnämnden för syn-
punkter. Rapporten är upprättad av Demokratiberedningen som tillsattes av kommunfullmäk-
tige i Falu kommun i juni 2011. Syftet med Demokratiberedningens arbete är att utreda hur 
det fortsättningsvis ska kunna ges ännu bättre förutsättningar och plats för medborgardialog i 
Falu kommun. I den rapport som nu lämnats redogörs för hur arbetet har genomförts under 
hösten och ett förslag till handlingsplan har utarbetats. Dessutom läggs ett diskussionsunder-
lag fram för hur det fortsatta arbetet ska utformas. Socialförvaltningen har inget ytterligare att 
tillföra rapporten.  
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-04 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen/Stadskansliet 
 
 


