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§ 59 Förändring av föredragningslistan 

    
 
Beslut 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 
 

 Nytt ärende: Utsatta EU-medborgare. Tas upp som ärende 23. 
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§ 60 Information om personalsituationen på socialför-
valtningen 

 SOC0007/15-700 
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av informationen och beslutar följande: 

1. HR-chefen eller den hon utser får i uppdrag att överenskomma om 
avslutande av anställning för berörd person till ett maximalt belopp av 
nio månadslöner (+eventuella innestående förmåner). 
  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning 
Ett personalärende föredras för socialnämnden. Närvarande vid dragningen är 
stadsjurist Leif Nilsson, förhandlingschef/biträdande HR-chef Richard Mårtensson, 
HR-specialist Sven-Yngve Käck samt HR-specialist Stefan Lydén.  
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Förhandlingschef Richard Mårtensson 
Stadsjurist Leif Nilsson 
HR-chef Inger Klangebo 
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§ 61 Nedläggning av faderskapsutredning, pojke f 2009 

    
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför 
inte tillgänglig.  
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§ 62 Anmälan av ordförandebeslut 

 SOC0016/15-002  
 
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför 
inte tillgänglig.  
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§ 63 Anmälan av delegationsbeslut 

 SOC0016/15-002 
 
Beslut 
 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 22 april 
2015 § 63 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 februari 2015. Förteckningar 2015-04-13, beslut 9-10. Dnr 
SOC0018/15 

2. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden, rapport april, beslut 5-6. Dnr 
SOC0012/15 

3. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2015-02-23. Dnr 
SOC0013/15 

4. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan LSS 2015-02-09 och 
2015-03-09. Dnr SOC0013/15 

5. Protokoll MBL § 19 2015-03-12 och § 11 2015-03-25, uppsägning av avtal 
med Avesta, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken samt Säters kommuner av-
seende Kris- och våldsmottagning för män. Dnr SOC0019/15 

6. Yttrande till IVO i tillsynsärende, LSS-sektionen, gruppbostad avseende 
tvångs- och begränsningsåtgärder kring personer med begränsad besluts-
förmåga. Dnr SOC0080/14 

7. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 117-146 
Pärmförvaring 

8. Enskilda ärenden vid LSS-, Vuxen- samt Barn- och familjesektionerna mars 
2015. Dnr SOC0021/15 

9. Sociala utskottets protokoll 2015-03-09, § 97-130, 2015-03-17, § 131 och 
2015-03-30, § 150. Pärmförvaring 

10. Protokoll MBL 2015-01-21, 2015-02-23 och 2015-04-01. Överläggning gäl-
lande utebliven OB-ersättning, LSS-sektionen. Dnr SOC0019/021 

11. Protokoll MBL § 11, stadigvarande förflyttning enligt 6 § AB av medarbe-
tare, kommunal och vision, inom korttidstillsynen, Kultur- och fritidsför-
valtningen. Dnr SOC0019/15 

12. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, Svar på begäran om överflytt 
av ärende från Orsa kommun. Dnr SOC0148/14 
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13. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, Svar på begäran om överflytt 
av ärende från Hylte kommun. Dnr SOC0030/15 

14. Enskilt ärende vid Barn- och familjesektionen, Svar på begäran om överflytt 
av ärende från Mullsjö kommun. Dnr SOC0049/15 
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§ 64 Skriftliga delgivningar 

 SOC0006/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i proto-
koll den 22 april 2015, § 64. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad 
den 9 april 2015 med bilagor enligt följande: 
 

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-03-12, § 53, Svar på remiss 
från Region Dalarna ”Långsiktigt hållbar regional stödstruktur inom so-
cialtjänstområdet i Dalarna”. Uppdrag till socialnämnden att omfördela 
driftmedel….  Dnr SOC0002/15 

2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2015-03-17, § 
16, Avveckling av möbelreturen. Övrig post 2015-04-07 

3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2015-03-17, § 
18, Information och lägesbeskrivning från arbetsmarknads- integra-
tions- och kompetensförvaltningen. Övrig post 2015-04-07 

4. Protokoll från kommunala handikapprådet 2015-03-11 och dess 
arbetsutskott 2015-04-01. Övrig post 2015-04-08. 

5. Familjerådgivningens verksamhetsberättelse 2014. Dnr SOC0066/15 

6. Rapport från Region Dalarna om översyn av Stiftelsen Dalahem med 
följebrev från stiftelsens ordförande.  Övrig post 2015-03-20 

7. Beslut IVO 2015-04-07, Tillsyn av IVO, LSS-sektionen, tvångs- och 
begränsningsåtgärder vid gruppbostad. Dnr SOC0080/14 

8. Beslut IVO 2015-03-19, enskilt ärende Vuxensektionen, Tillsyn av 
IVO. Dnr SOC0114/14 

9. Beslut JO 2015-03-30, enskilt ärende Barn- och familjesektionen. Dnr 
SOC0059/15 
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§ 65 Muntlig information och övriga frågor 

 SOC0007/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i proto-
koll den 22 april 2015, § 65. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

 På begäran av RBU:s (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdo-
mar) representant i Kommunala Handikapprådet delas tidningen Dagens 
omsorg ut vid dagens sammanträde. Samtliga ledamöter erhåller ett exem-
plar av tidningen.  
  

 FUB:s ordförande har till ordförande Christina Knutsson meddelat att beslu-
tet att uppvakta de som deltagit i daglig verksamhet i 25 år mottagits mycket 
positivt. 
 

 T.f. Sektionschef LSS Pia Pousette ger nämnden en lägesrapport avseende 
de två nya gruppboendena inom LSS, Herrhagen och Brigaden. Inflyttning 
kommer att påbörjas under maj 2015.    

 
 Presidiet tillsammans med t.f. socialchef Ylva Renström har haft ett möte 

med kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson och kommundi-
rektör Dan Nygren. De ville bl.a. informera sig om vilka utmaningar social-
nämnden står inför. De kommer att träffa alla nämnders presidier tillsam-
mans med förvaltningschef och först ut var socialnämnden.     
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§ 66 Rapport från förtroendevaldas verksamhetsbesök 

 SOC0072/15-700  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas 
verksamhetsbesök som förtecknats i protokoll den 22 april 2015 § 66. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 
 

 Ersättaren Kent Blomqvist har som kontaktpolitiker besökt LSS gruppbo-
stad på Ekvägen.  

 
 Ersättaren Rita Magnusson har som kontaktpolitiker besökt Barn- och 

familjesektionens HVB-hem Bubo. 
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§ 67 Ekonomisk rapport till och med mars 2015 

 SOC0003/15-042  
 
Beslut 
 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 31 mars 2015. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 31 mars 
2015 samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 
Sammanfattning helårsprognos socialnämnden: 
 

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med bud-
get på -10,5 mkr till årets slut. 

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

 Vuxensektionens prognos beräknas till -3,0 mkr avseende HVB/SIS kostna-
der inom missbruk. 

 Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på -6,0 mkr främst på 
grund av att antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att över-
stiga budgeterad nivå med -6,0 mkr och familjehem med -1,0 mkr. Antal 
anmälningar uppgår i snitt till 162 stycken de tre första månaderna mot 147 
samma period föregående år. Vakanserna inom myndighetsgrupperna pro-
gnostiseras till ett överskott på +1,0 mkr. 

 LSS-sektionens prognos uppgår till ett underskott på -1,5 mkr. Nya 
assistansärenden beräknas överskrida budget med -1,5 mkr. 

 Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 6,3 % i mars. Målet enligt för-
valtningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5.0 % år 2018. 
På grund av efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något 
justerad jämfört med föregående månadsrapport. 
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§ 68 Förändring i socialnämndens delegationsordning 

 SOC0001/15-002  
 
Beslut 

Föreslagen ändring och tillägg i socialnämndens delegationsordning redovisad i 
tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2015 beslutas gälla från och med 22 april 
2015. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar förslag till ändringar i befintlig delegationsordning i 
form av markering i gul färg med överstrykning av de delar som föreslås tas bort.  
 
Grunden till förändringsförslaget är främst ny titulatur inom barn- och familjeom-
rådets myndighetsutövning. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-08 
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§ 69 Kvalitetsberättelse 2014 för socialförvaltningen 

 SOC0060/15-700  
 
Beslut 

Redovisningen av socialförvaltningens kvalitetsberättelse för 2014 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
I enlighet med föreskrifterna om systematiskt kvalitetsarbete, bör den som bedriver 
socialtjänst årligen upprätta en kvalitetsberättelse i vilken det ska framgå hur verk-
samheten arbetat med att systematiskt och fortlöpande säkra verksamhetens kvali-
tet. Socialförvaltningen har upprättat en sådan kvalitetsberättelse avseende 2014.  
 
Detta är andra gången som socialförvaltningen sammanställer en kvalitetsberättelse. 
Då förvaltningen fortfarande befinner sig i början av ett långsiktigt utvecklingsar-
bete gällande införandet av ett ledningssystem för kvalitet, har förvaltningen bara 
delvis funnit formerna för hur det systematiska uppföljnings- och förbättringsarbete 
bör bedrivas. Årets kvalitetsberättelse når därför inte riktigt upp till de krav som 
beskrivs i SOSFS 2011:9. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-01 
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§ 70 Förändring av normen för försörjningsstöd 

 SOC0058/15-754 
 
Beslut 

1. Normen för hushåll med barn reduceras med barntillägg motsvarande 175 
kronor per barn och månad. 
 

2. Ändringen verkställs 1 september 2015. 
 
Reservation 
Svante Olsson (V) reserverar sig mot beslutet. (Bilaga § 70) 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att minska kostnaden för 
ekonomiskt bistånd dels mot bakgrund av att budgeten inte får överstigas och dels 
mot bakgrund av att Falun har högre kostnadsläge enligt nyckeltal jämfört med 
andra jämförbara kommuner.  
 
Falu kommuns norm för försörjningsstöd till hushåll med barn är högre än den 
lagstadgade riksnormen. För barnfamiljer ingår två poster utöver riksnormen, en så 
kallad budgetpost utifrån antal barn i hushållet och ett så kallat barntillägg med 175 
kronor per månad och barn.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S), Staffan Mild (MP) och Göran Forsén (M): Enligt förvalt-
ningens förslag 
Svante Olsson (V): Avslag på förvaltningens förslag 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden beslutar 
enligt socialförvaltningens förslag.  
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetschefer vid försörjningsenheterna 
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Bilaga § 70 
 
 
Jag reserverar mig mot Socialnämndens beslut 150422 att ta bort Barntillägget i normen för 
försörjningsstöd. Detta kommer att drabba familjer med flera barn och långvarigt behov av 
försörjningsstöd. Den fritidspeng som finns sedan 2014 gäller enbart barn i åk 4 - åk 9.  
 
Svante Olsson 
Ledamot för Vänsterpartiet 
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§ 71 Mål och handlingsplan avseende våld i nära relationer 

 SOC0071/15-759  
 
Beslut 

1. Nämnden fastställer föreslagna mål i handlingsplan för socialnämndens arbete mot 
våld i nära relationer 2015-2017. 
 

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att arbeta mot målen enligt handlingsplanen.  
 
Sammanfattning 
Under senare år har kraven när det gäller kommunernas ansvar på området våld i nära re-
lationer skärpts och förtydligats. Socialstyrelsen utgav föreskrifter på området i maj 2014, 
SOSFS 2014:4. Föreskrifterna behandlar socialnämndens skyldighet avseende mål och 
ansvarsfördelning, kartläggning och analys, information, stöd och hjälp, samverkan, kom-
petens, utredning, riksbedömning samt insatser.  
 
Socialnämnden ansökte om och beviljades tillsammans med omvårdnadsnämnden 2014 
projektmedel från Socialstyrelsen med syfte att utveckla arbetet på området i enlighet med 
föreskrifterna inom respektive förvaltning. Projektet upphörde 31 mars 2015. Nämnderna 
har även inför 2015 ansökt om projektmedel tillsammans för fortsatt utvecklingsarbete på 
området. En del av projektet har syftat till att utarbeta förslag till mål och handlingsplan för 
det fortsatta utvecklingsarbetet inom socialförvaltningen i enlighet med föreskriften.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-10 
 
  
 
 
_________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sektionschefer LSS och Barn- och familj 
Enhetschef rådgivningsenheten 
Kvinnofridsrådgivare 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (28) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-04-22 
 

§ 72 Samråd detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen 
och Zinkstigen på Galgberget 

 SOC0056/15-214 
 
Beslut 

Socialnämnden har inga invändningar mot den föreslagna detaljplanen och lämnar 
därmed inget yttrande. 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt handlingar avseende detaljplan för 
bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget, med möjlighet att lämna 
synpunkter. Syftet med detaljplanen är att planlägga idag ej planlagd kommunägd mark så 
att bostadsbebyggelse med bland annat småhus och flerfamiljshus eller annat bostadsan-
knutet ändamål som äldreboende eller förskola tillåts. 
 
Efterfrågan på småhustomter är stor i Falu tätort och det finns inte många tomter att er-
bjuda idag. Nämnden har inget emot den föreslagna detaljplanen.  
  
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-31 
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§ 73 Bidrag ur stiftelse, Attention Dalarna 

 SOC0193/14-753 
 
Beslut 

Ansökan från Attention Dalarna om ekonomiskt bidrag till verksamhetsåret 2015 be-
viljas med 50 000 kronor ur Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation. 

 
Sammanfattning 
Attention Dalarna har ansökt om bidrag till verksamhet under 2015. Attention Dalarna är 
en lokalförening under Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), deras anhöriga och professionella 
inom området. Föreningen försöker ge sina medlemmar stöd i form av aktiviteter för dem 
med egen diagnos och stöd för deras anhöriga. Träffar för anhöriga och anhörigstöd är en 
viktig del i arbetet.  
 
Stiftelsen J Sunnanbergs och A Svinséns donation är lämplig då den får användas till före 
detta Falu stads mest nödlidande och ekonomiskt svaga personer samt till kollektiva åtgär-
der för att förbättre dessa personers sociala förhållanden.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-10 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Attention Dalarna, ordföranden 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (28) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-04-22 
 

§ 74 Bidrag ur stiftelse, Korsnäs IF fotboll 

 SOC0044/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från Korsnäs IF Fotboll om ekonomiskt bidrag till klubben, pojkar P01 be-
viljas med 5 000 kronor ur stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux. 

 
Sammanfattning 
Korsnäs IF Fotboll P01 har ansökt om bidrag till sociala kollektiva ändamål så att alla poj-
kar i laget ska kunna följa med laget på olika aktiviteter. Målet för laget är att alla ska få 
vara med och spela och hänga med så långt upp i ålder som möjligt. Pojkarna i laget har 
olika förutsättningar för att få ekonomiskt stöd hemifrån och kunna delta i olika aktiviteter 
som medför extra kostnader utanför medlemsavgiften. Föreningen söker bidrag med 5 000 
kronor.  
 
Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämplig då den får användas till i 
första hand behövande i före detta Falu stad, i andra hand till behövande inom Falu kom-
mun samt i tredje hand till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-12 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Korsnäs IF, P01, lagledare och föräldrarepresentant 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (28) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-04-22 
 

§ 75 Bidrag ur stiftelse, PRO Svärdsjö 

 SOC0053/15-046 
 
Beslut 

PRO Svärdsjö beviljas bidrag till resa för pensionärer över 80 år med 30 000 kronor ur 
stiftelsen Anna Svedlunds donation. 

 
Sammanfattning 
PRO Svärdsjö har ansökt om 30 000 kronor till resa för pensionärer över 80 år. Föreningen 
har under flera år anordnat olika resor för denna grupp pensionärer som ständigt ökar i 
antal och därför är sökt belopp högre än föregående år.   
 
Stiftelsen Anna Svedlunds donation är lämplig då den får användas till ”behövande” i 
Svärdsjö.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-26 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sekreteraren i PRO Svärdsjö 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (28) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-04-22 
 

§ 76 Bidrag ur stiftelse, Grundsärskolan åk 7-9, Britsarvs-
skolan 

 SOC0054/15-046  
 
Beslut 

Ansökan från grundsärskolans högstadium, Britsarvsskolan, om ekonomiskt biddrag 
till studiebesök beviljas med 5 650 kronor ur stiftelsen Social Samfond S 2. 

 
Sammanfattning 
Britsarvsskolan/grundsärskolan åk 7-9 har ansökt om ekonomiskt bidrag med 5 650 kornor 
för att kunna genomföra ett studiebesök till Vikingagården Årsjögård/Friluftsmuseet 
Årsunda Viking. Syftet med resan är att eleverna ska utveckla sin förmåga att jämföra och 
reflektera över olika historiska händelser och tidsperioder samt att få en fördjupad kunskap 
om hur människor levde på 900-talet under vikingatiden. Enligt ansökan kommer åtta ele-
ver och fyra personal att följa med på resan. 
 
Stiftelsen Social Samfond S2 är lämplig då den är avsedd för barn med funktionsnedsätt-
ningar.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-26 
 
  
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Britsarvsskolan/grundsärskolan, klasslärarna 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (28) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-04-22 
 

§ 77 Bidrag ur stiftelse, serviceboendet Skoghem i 
Grycksbo 

 SOC0055/15-046  
 
Beslut 

Serviceboendet Skoghem beviljas 32 000 kronor i bidrag till trivselfrämjande åtgärd 
för de boende, gällande en markis på uteplatsen, ur stiftelsen Social Samfond S 4.  

 
Sammanfattning 
Serviceboendet Skoghem i Grycksbo har ansökt om ekonomiskt bidrag till en markis för 
uteplatsen. Det blir mycket varmt i den gemensamma matsalen när solen ligger på mot de 
stora fönstren och alldeles för varmt för de boende när de så gärna vill sitta på uteplatsen 
och titta på barnen som ofta leker på grönområdet intill boendet. Ett kostnadsförslag har 
räknats fram och kostnaden inklusive material och montering är ca 32 000 kronor.  
 
Stiftelsen Social Samfond S 4 är lämplig då den i första hand ska användas för Bjursås 
servicehus och dess pensionärer och i andra hand för andra servicehus och pensionärer 
inom Falu kommun. Fonden kan lämna bidrag till byggnadernas utrustning, möblering och 
utsmyckning över normal standard samt till åtgärder för främjande av pensionärers trivsel. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-26 
 
 
_________________________________________________________________ 
Sänds till 
Serviceboendet Skoghem i Grycksbo 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (28) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-04-22 
 

§ 78 Bidrag ur stiftelse, Falu FUB 

 SOC0057/15-046 
 
Beslut 

Ansökan från Falu FUB, föreningen för barn, unga och vuxna förståndshandikappade, 
om ekonomiskt bidrag för verksamheten Gullgökarna beviljas med 25 000 kronor ur 
Stiftelsen Social Samfond S2. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte ersättare Agneta Ängsås (C) i handläggningen i detta 
ärende. 

 
Sammanfattning 
Falu FUB har ansökt om 25 000 kronor till verksamheten Gullgökarna. Verksamheten 
startade 2003 och är en musik- och teatergrupp för barn från 5-15 år med begåvningshan-
dikapp. Alla är med på sin egen nivå och efter egen förmåga. Gruppen har utvecklats och 
man behöver fler ledare och större lokaler. Även rekvisita, instrument med mera behövs 
för den fortsatta utvecklingen. 
 
Stiftelsen Social Samfond S2 är lämplig då den får användas till stöd för barn med funk-
tionsnedsättningar.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-27 
 
  
 
 
_________________________________________________________________ 
Sänds till 
Falu FUB, ordföranden 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (28) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-04-22 
 

§ 79 Bidrag ur stiftelse, Träffpunkt Bjursås 

 SOC0067/15-046  
 
Beslut 

Träffpunkt Bjursås beviljas bidrag med 6 000 kronor till underhållning under 2015 ur 
Stiftelsen Sociala Samfond S 4. 

 
Sammanfattning 
Träffpunkt Bjursås har ansökt om 6 000 kronor till underhållning för pensionärer. Träff-
punktens syfte är att bryta social isolering genom olika aktiviteter. Det ekonomiska bidra-
get ska gå till musikunderhållning vid tre olika tillfällen under året. 
 
Stiftelsen Social Samfond S 4 är lämplig då den i första hand får användas för Bjursås ser-
vicehus och dess pensionärer och i andra hand för andra servicehus och pensionärer inom 
Falu kommun. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-10 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Träffpunkt Bjursås 
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (28) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-04-22 
 

§ 80 Bidrag ur stiftelse, Bjursås/Sågmyra hemtjänst 

 SOC0076/15-046  
 
Beslut 

Bjursås/Sågmyra hemtjänst beviljas 5 000 kronor till vårfest för sina kunder från Stif-
telsen Social Samfond S 4. 

 
Sammanfattning 
Bjursås/Sågmyra hemtjänst har ansökt om ekonomiskt bidrag med 5 000 kronor till vårfest 
för sina kunder. Festen är planerad för ca 50 personer. 
 
Stiftelsen Social Samfond S4 är lämplig då den i första hand ska användas för Bjursås ser-
vicehus. I andra hand får den användas för andra servicehus och pensionärer inom Falu 
kommun. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-14 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bjursås/Sågmyra hemtjänst, enhetschefen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (28) 

Falu kommun Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2015-04-22 
 

§ 81 Utsatta EU-medborgare 

 SOC0169/14-750  
 
Beslut 

1. När vuxna personer med uppehållsrätt i tre månader söker bistånd gäller 
nödbedömning utifrån Socialtjänstlagen, d.v.s. enstaka bidrag till mat, logi eller 
hemresa. 
 

2. Nämnden agerar på anmälan när det gäller barn. 
 
Protollsanteckning 
Svante Olsson (V): Från Vänsterpartiets sida kommer vi antagligen att komma in med 
andra förslag. Kan röra sig om en annan ambitionsnivå. Förslag till beslut kom under 
sammanträdet och omöjliggjorde en diskussion inom min partiförening. 
 
Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde i november 2014 lyftes frågan om nämndens inriktning 
avseende utsatta EU-medborgare. Nämnden diskuterade då frågan om kom fram till att det 
är ett kommungemensamt ansvarsområde som skulle diskuteras mer innan beslut om in-
riktning kan fattas. Gruppledarna i samtliga partier som är representerade i kommunfull-
mäktige har blivit informerade för vidare diskussion.  
 
Nämndens presidie deltog i en konferens i Linköping i februari om utsatta EU-medborgare 
och vid dagens sammanträde lämnar 2:e vice ordförande Göran Forsén en redogörelse i 
form av ett bildspel. 
 
Nämnden enas om att arbetet avseende EU-medborgare ska utgå från tillämpliga delar i 
Socialtjänstlagen.   
 
Beslutsunderlag 
Visad presentation daterad 2015-04-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
 
__________________________________________________________________ 
Sänds till 
Sektionschef vid Barn- och familjesektionen och Vuxensektionen 
 
 
  
 
  
 
 


