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§ 51 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadsha-

vare för flicka f 2008 

    

  
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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§ 52 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadsha-

vare för pojke född 2000 

    

  
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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§ 53 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadsha-

vare för pojke född 2005 

    

  
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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§ 54 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadsha-

vare för pojke född 2007 

    

  
Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte 
tillgänglig. 
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§ 55 Anmälan av ordförandebeslut LVU, LVM samt 

"brådskande ärenden"  
 SOC0011/16-002 
Beslut   
           

Nämnden godkänner redovisningen av fattade beslut enligt LVM förtecknade i 
tjänsteskrivelse den 12 april 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 2016-04-12 
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§ 56 Anmälan av delegationsbeslut  
 SOC0016/16-002  
Beslut   
           

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i tjänsteskrivelse den 11 april 
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 2016-04-11 med bilagor  
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§ 57 Skriftliga delgivningar  
 SOC0006/16-700 
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i tjänsteskrivelse 
den 12 april 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Redovisning av skriftlig information och delgivningar sker vid varje nämndsammanträde. 
En förteckning över aktuella handlingar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-12 med bilagor 
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§ 58 Rapport från förtroendevalda över verksamhets-

besök 

 SOC0022/16-700  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen om förtroendevaldas verksam-
hetsbesök som förtecknats i protokoll den 27 april 2016, § 58.  

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde rapporteras från följande verksamhetsbesök: 

 
• Ledamot Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) har besökt socialpsykiatrins dagliga 

sysselsättning Öppet Hus 
 

• Ledamot Svante Olsson (V) har besökt LSS gruppboende Bryggaren. 
 

• Ersättare Agneta Ängsås(C) har besökt LSS korttids Svärdsjögatan och 
socialpsykiatrins dagliga sysselsättning Kristallen.  
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§ 59 Redovisning av socialnämndens fattade beslut 

2015 

 SOC0021/16-700  
Beslut   
           

1. Nämnden har tagit del av sammanställningen daterad 22 mars 2016 
 

2. Socialförvaltningen får i uppdrag att följa upp de beslut som inte verkställts alterna-
tivt endast har påbörjats. 

 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut fattat av kommunfullmäktige den 9 februari 2012, § 5, Svar på motion från 
Maria Gehlin (FAP): ”Vem styr vem i kommunal verksamhet” eller ”Kvalitetssäkra poli-
tiska beslut”, ska samtliga nämnder i Falu kommun årligen upprätta en sammanställning 
över sina fattade beslut. Kommunfullmäktiges beslut ar syftet att förhindra att politiskt 
fattade beslut inte verkställs.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-23 med bilaga 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 60 Redovisning av handlingar i god tid till social-

nämndens sammanträden 2015 

 SOC0047/16-700  
Beslut   
           

Socialnämnden har tagit del av sammanställningen över handling i god tid innan mötet 
daterad 22 februari 2016. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2014 att förvaltningarna årligen ska redovisa en 
sammanställning av när ledamöterna fick handlingarna innan möte. Av redovisningen ska 
dessutom framgå antal ärenden som skickats ut efter det att ordinarie handlingar skickats ut 
fördelat på besluts- respektive informationsärenden, antal ärenden som delges skriftligt 
först vid sammanträdet fördelat på besluts- respektive informationsärenden samt antal 
ärenden som föredras muntligt av tjänsteman men det skriftliga underlaget blir klart efter 
nämnd- eller styrelsemöte. Bakgrund till fullmäktiges beslut är en motion från Åsa Nilser 
(L) och Svante Parsjö Tegnér (L) inlämnad 2011 gällande handlingar i god tid inför mötet. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 61 Delegation till ersättare för socialchef samt chefer 

vid barn- och familjesektionen 

 SOC0001/16-002  
Beslut   
           

Anna-Karin Olsson, ledningsstöd och konsult har rätt att på delegation fatta beslut i 
samtliga i delegationsordningen ingående punkter gällande socialchef, sektionschef på 
Barn och familj samt enhetschef under perioden 24 juni till och med 31 december 
2016.  

 
Sammanfattning 
Det finns ett fortsatt behov av ledningsstöd under 2016 på grund av att socialförvaltningen 
under 2015 inte haft alla tjänster tillsatta vilket har inneburit en ökad arbetsbelastning. Från 
och med december 2015 fram till december 2016 har och kommer ledningsstödet i första 
hand stödja Barn- och familjesektionen. På Barn- och familjesektionen behövs ersättande 
stöd för enhetschef som avslutar sin anställning och för långvarig sjukfrånvaro. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-29 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledningsstödet Anna-Karin Olsson 
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§ 62 Samråd detaljplan för bostäder i Stabergsviken 

 SOC0063/16-214 
 
Beslut   
           

Socialnämnden lämnar inget yttrande i planfrågan. 
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat en inbjudan till samråd avseende 
detaljplan för området Stabergsviken. Detta med anledning av att det inkommit en ansökan 
om att få skapa 25 villatomter i ett skogsområde vid småbåtshamnen. Enligt förslaget 
kommer skog lämnas kvar mellan bostadsområdet och hamnen/Runn för att bevara en 
känsla av orörd natur. 

Nämnden har inga synpunkter att lämna utöver det som redan finns beskrivet i ärendet. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-30 

 
 
  
 
 
 
________________________________________________________________________ 
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§ 63 Samråd detaljplan för bostäder och skolan i 

Sundborns centrum 

 SOC0079/16-214 
Beslut   
           

Socialnämnden lämnar inget yttrande i planfrågan. 
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat en inbjudan till samråd avseende 
detaljplan för centrala Sundborn. Detaljplaneförslaget reglerar delar av naturmarken mellan 
Skuggarvsvägen och Ramsnäsvägen i centrala Sundborn samt skol- och idrottsområdet 
med moderna planbestämmelser. Då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö-
vård och inom världsarvet Falun ska bebyggelsen anpassas till den kulturhistoriska miljön i 
anslutning till planområdet. 

Nämnden har inga synpunkter att lämna utöver det som redan finns beskrivet i ärendet.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-08 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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§ 64 Bidrag ur stiftelse Svärdsjö Missionsförsamling 

 SOC0043/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från Svärdsjö Missionsförsamling om ekonomiskt bidrag till installation av 
fiberuppkoppling i Missionskyrkan i Boda, Svärdsjö avslås. 
 
Motivering 
Ansökan avslås med hänvisning till att fiberuppkopplingen inte är till för stiftelsens 
målgrupper specifikt och att det är en driftsfråga i verksamheten. 

  
Jäv 
Göran Forsén (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
Svärdsjö Missionsförsamling har ansökt genom ordföranden om ekonomiskt bidrag till 
installation av fiberuppkoppling i Missionskyrkan i Boda, Svärdsjö. Verksamheten i för-
samlingen är öppen för alla och alla åldrar. Förutom gudstjänstverksamhet så bedrivs ar-
bete med bland annat barn och ungdom, studiecirklar, dagträffar, kulturframträdanden med 
mera. Lokalen utnyttjas även av andra föreningar. Missionsförsamlingen ser en möjlighet 
att kunna erbjuda kostnadsfri utbildning av internetanvändning tillsammans med studieför-
bund och pensionärsorganisationer om fiberuppkoppling installeras.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
  
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18 
 

 
  
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 65 Bidrag ur stiftelse, RSMH, Riksförbundet social, 

mental hälsa 

 SOC0061/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från RSMH om ekonomiskt bidrag till verksamhet för 2016 beviljas med 
45 000 kronor ur Stiftelsen August och Maria Englunds donationsfond. 

 
 
Sammanfattning 
RSMH är en ideell förening för människor med psykiska funktionshinder. Föreningen har 
ansökt om 45 000 kronor till verksamhetsåret 2016. Aktiviteter som planeras och önskas 
bidrag till är bland annat friskvårdsaktiviteter, firande av midsommar med trubadur och 
catering, gemensamt julbord med mera.  

Utdelning ur stiftelsen August och Maria Englunds donationsfond är lämplig då den får 
användas till personer som på grund av sjukdom eller andra orsaker är i behov av hjälp.    
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-16 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 66 Bidrag ur stiftelse, Glimma, barn och ungdom 

 SOC0064/16-046 
Beslut   
           

Föreningen Glimma barn och ungdom Falun beviljas bidrag med 5 000 kronor till akti-
viteter för barn och ungdomar ur Stiftelsen Enskilda Barnhemmet. 

 
 
Sammanfattning 
Föreningen Glimma barn och ungdom har den 17 mars 2016 ansökt om bidrag ur stiftelse. 
Föreningens mål är att skapa en sundare framtid genom att förebygga övervikt i tidig ålder. 
Föreningen erbjuder träning enskilt eller i grupp för barn och ungdomar mellan 11 och 20 
år. De erbjuder också föreläsningar inom kost, hälsa och träning då hela familjen erbjuds 
möjlighet att vara med i förändringsarbetet.  

Utdelning ur Stiftelsen Enskilda Barnhemmet är lämplig då den får användas för barn och 
ungdomsvård i Falu kommun. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. bort. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-18 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 67 Bidrag ur stiftelse, BRIS region Mitt 
 SOC0182/15-046  
Beslut   
           

Ansökan från BRIS Region Mitt om bidrag till verksamhetsåret 2016 beviljas med 
60 400 kronor, motsvarande fem kronor per barn i Falun ur Stiftelsen Enskilda Barn-
hemmet. 

 
 
Sammanfattning 
BRIS Region Mitt har den 24 mars 2015 ansökt om bidrag till verksamhetsåret 2016 med 
tio kronor per barn i Falun. Totalt 120 810 kronor för kommunens 12 081 barn. BRIS är en 
verksamhet som arbetar för barns rättigheter och att förbättra deras levnadsvillkor i Sve-
rige. Verksamheten bygger på ideellt arbete samt ekonomiska bidrg och gåvor från privat-
personer, företag och offentliga givare. BRIS har framför allt stödjande kontakter med barn 
via telefon, mail och chatt.  

Utdelning ur Stiftelsen Enskilda Barnhemmet är lämplig då den får användas till barn och 
ungdomsvård i Falu kommun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-17 
 

 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 68 Bidrag ur stiftelse, Kardmakarens servicebostad 

 SOC0052/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från servicebostad Kardmakaren om ekonomiskt bidrag till resa med två 
hotellövernattningar och måltider beviljas med 30 000 kronor ur stiftelsen J Sunnan-
bergs och A Svinséns donation. 

 
 
Sammanfattning 
Kardmakarens servicebostad har den 1 mars 2016 ansökt om bidrag för en weekendresa till 
Göteborg med två hotellövernattningar, Göteborgskortet (som inkluderar resor i staden, 
inträden med mera) samt tre måltider. Sökt belopp är kostnaden för 15 brukare och sju per-
sonal som beräknas till ca 3 600 kronor per person, totalt 79 200 kronor.  

Ansökan beviljas med 2 000 kronor per boende. Utdelning ur stiftelsen J Sunnanbergs och 
A Svinséns donation är lämplig då den kan användas för bidrag till enskilda ekonomiskt 
svaga personer samt till kollektiva åtgärder för att förbättra dessa personers sociala förhål-
landen.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14 med bilaga 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Enhetschef servicebostad Kardmakaren 
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§ 69 Bidrag ur stiftelse, Rådgivningsenheten/Kvinno-

fridsrådgivningen 

 SOC0055/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från rådgivningsenheten/Kvinnofridsrådgivningen om ekonomiskt bidrag till 
gruppverksamhet för kvinnor och barn, beviljas med 12 000 kronor ur Axel Adlers 
donationsfond. 

 
 
Sammanfattning 
Rådgivningsenheten/Kvinnofridsrådgivningen har den 3 mars 2016 ansökt om 12 000 kro-
nor till gruppverksamhet för kvinnor och barn som bor i Kvinnofridsboendet Frida samt för 
kvinnor som kommer till Rådgivningsenheten. Det handlar om enkla trivselaktiviteter som 
att gå ut och fika, åka på utflykt eller något kulturellt arrangemang. I dagsläget beräknas att 
25-30 kvinnor och 15-20 barn per år är aktuella.  

Utdelning ur Axel Adlers donationsfond är lämplig då den får användas till sociala hjälpåt-
gärder.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-10 med bilaga 
 

 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Enhetschef Rådgivningsenheten/Kvinnofridsrådgivningen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 70 Bidrag ur stiftelse, servicebostad Jungfruvägen 139 B 

 SOC0065/16-046  
Beslut   
           

Ansökan från servicebostad Jungfruvägen 139 om ekonomiskt bidrag till 
sommaraktiviteter beviljas med 14 000 kronor ur Stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond. 

 
 
Sammanfattning 
Servicebostaden Jungfruvägen 139 har ansökt den 21 mars 2016 ansökt om 35 000 kronor 
till en resa till Kolmården under sommaren. Ansökan gäller för sju boende. De som bor på 
boendet har inte så stora möjligheter att åka på semester.  
 
Då det är många verksamheter som söker medel och det ska räcka till alla så föreslår för-
valtningen att 2 000 kronor beviljas per boende. Utdelning ur Stiftelsen Kurt-Arne Fritz 
fond är lämplig då den får användas till enskilda funktionsnedsatta eller till kollektiv. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11 med bilaga 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Enhetschef servicebostad Jungfruvägen 139 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 71 Verksamhetsbidrag - NFK, Nätverk för kvinnor 

 SOC0067/16-046  
Beslut   
           

Ansökan avslås om medel med motiveringen att verksamhet och säte för Nätverk för 
kvinnor är utanför Falu kommun samt att vi redan idag tillhandahåller stöd till våldsut-
satta kvinnor.  

 
 
Sammanfattning 
Nätverk För Kvinnor (NFK) har den 23 mars 2016 ansökt om verksamhetsbidrag. Nätver-
ket grundades i november 2015. NFK är en organisation som arbetar mot våld i nära rela-
tioner. Deras mål är att finnas i varje kommun inom ett par år som ett alternativ till de nu-
varande organisationerna. Nätverket anger inget belopp i sin ansökan.     
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11 med bilaga 
 

 
  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 72 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 2016-04-07 med bilaga 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 73 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 2016-04-18 med bilaga 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 74 Ekonomisk rapport till och med mars 2016 

 SOC0003/16-042  
Beslut   
           

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

• Prognosen för socialnämnden till och med mars 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 7,9 % för hela förvaltningen. En del av 
orsaken antas vara att influensaperioden nyss passerats med medföljande sjukskriv-
ningsökning som följd. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport 2016-04-13 
 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ledningsförvaltningen/Ekonomikontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 75 Budget 2017 

 SOC0002/16-041  
Beslut   
           

Socialnämnden har tagit del av budgetförslag 2017. 
 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har upprättat budget för 2017. Utgångspunkten är den gällande flerårs-
planen för 2017. Inför budgetdialogerna ska verksamheten beskriva väsentliga förändringar 
av uppdraget, både avseende nya uppdrag eller väsentliga pris- och volymökningar inom 
det befintliga uppdraget jämfört med fleråsplanen för 2017. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11 med bilaga 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ledningsförvaltningen/ekonomikontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 30 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 76 Redovisning och konsekvensbeskrivning, 

gruppboendet Trumbäcken plan 1 

 SOC0184/15-001 
Beslut   
           

Redovisningen av gruppboendet Trumbäcken plan 1 godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering. Verksamheten redovisades till nämnden den 
24 februari 2016. Ärendet återremitterades då för tillägg av konsekvensbeskrivning i ut-
redningen om personaldimensioneringen.  

Gruppboendet Trumbäcken plan 1 är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
som bedöms vara i behov av stöd och tillgång till närhet av personal dag- och kvällstid. 
Nuvarande personaldimensioneringen bedöms utgöra en miniminivå för en säker och trygg 
miljö för personal och boende.  
 
Förvaltningens förslag är att nuvarande personaldimensionering på gruppboende 
Trumbäcken plan 1 bibehålls oförändrad. 
 
Nämnden anser att personaldimensioneringen på enheten är en verksamhetsfråga som 
förvaltningen själv ska fatta beslut om.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-09 med bilaga 
 

Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Trumbäcken plan 1 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 77 Redovisning och konsekvensbeskrivning, 

gruppboendet Trumbäcken plan 2 

 SOC0184/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av gruppboendet Trumbäcken plan 2 godkänns. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering. Verksamheten redovisades till nämnden den 
24 februari 2016. Ärendet återremitterades då för tillägg av konsekvensbeskrivning i ut-
redningen om personaldimensioneringen.  

Gruppboendet Trumbäcken plan 2 är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
som bedöms vara i behov av stöd och tillgång till närhet av personal dag- och kvällstid. 
Nuvarande personaldimensioneringen bedöms utgöra en miniminivå för en säker och trygg 
miljö för personal och boende.  
 
Förvaltningens förslag är att nuvarande personaldimensionering på gruppboende 
Trumbäcken plan 2 bibehålls oförändrad. 
 
Nämnden anser att personaldimensioneringen på enheten är en verksamhetsfråga som 
förvaltningen själv ska fatta beslut om.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-09 med bilaga 
 

Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Trumbäcken plan 2 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 32 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 78 Redovisning och konsekvensbeskrivning, 

serviceboendet Gruvriset 
 SOC0184/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av serviceboendet Gruvriset godkänns. 
  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering. Verksamheten redovisades till nämnden den 
24 februari 2016. Ärendet återremitterades då för tillägg av konsekvensbeskrivning i ut-
redningen om personaldimensioneringen.  

Serviceboendet Gruvriset är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar som 
bedöms vara i behov av stöd och tillgång till närhet av personal dag- och kvällstid. Nuva-
rande personaldimensionering bedöms utgöra en miniminivå för en säker och trygg miljö 
för personal och boende.  
 
Förvaltningens förslag är att nuvarande personaldimensionering på serviceboende 
Gruvriset bibehålls oförändrad. 
 
Nämnden anser att personaldimensioneringen på enheten är en verksamhetsfråga som 
förvaltningen själv ska fatta beslut om.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-09 med bilaga 
 

Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Gruvriset 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 33 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 79 Redovisning och konsekvensbeskrivning, 

serviceboendet Nejlikan 

 SOC0184/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av serviceboendet Nejlikan godkänns. 
  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har i oktober 2015 beslutat om att samtliga verksamheter ska redovisas 
bland annat utifrån personaldimensionering. Verksamheten redovisades till nämnden den 
24 februari 2016. Ärendet återremitterades då för tillägg av konsekvensbeskrivning i ut-
redningen om personaldimensioneringen.  

Serviceboendet Nejlikan är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar som be-
döms vara i behov av stöd och tillgång till närhet av personal dag- och kvällstid. Nuva-
rande personaldimensionering bedöms utgöra en miniminivå för en säker och trygg miljö 
för personal och boende.  
 
Förvaltningens förslag är att nuvarande personaldimensionering på serviceboende Nejlikan 
bibehålls oförändrad. 
 
Nämnden anser att personaldimensioneringen på enheten är en verksamhetsfråga som 
förvaltningen själv ska fatta beslut om.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-09 med bilaga 
 

Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Nejlikan 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 80 Redovisning och konsekvensbeskrivning av 

daglig verksamhet 
 SOC0184/15-001  
Beslut   
           

Redovisningen av daglig sysselsättning godkänns. 
  

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

Verksamheterna Öppet Hus, Medis och Kristallen syftar till att ge personer med betydande 
svårigheter i sin livsföring exempelvis på grund av psykisk funktionsnedsättning, menings-
full sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Nuvarande personaldimensionering bedöms 
utgöra en miniminivå för en säker och trygg miljö för personal och boende.  
 
Förvaltningens förslag är att nuvarande personaldimensionering inom daglig sysselsättning 
bibehålls oförändrad. 
 
Nämnden anser att personaldimensioneringen på enheterna är en verksamhetsfråga som 
förvaltningen själv ska fatta beslut om.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-09 med bilaga 
 

Förslag på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 

  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef daglig verksamhet Öppet Hus, Medis och Kristallen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 35 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 81 Utredning om biståndsprövning av plats på social-

psykiatrins dagliga verksamhet Öppet Hus 

 SOC0188/15-742  
Beslut   
           

Socialförvaltningen ska till socialnämndens sammanträde den 26 oktober 2016 redo-
visa ett förslag om och en plan för hur verksamheten Öppet Hus successivt kan föränd-
ras från öppen till biståndsprövad verksamhet.  

 
Reservation 
Svante Olsson (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att före 
justeringen komma in med en skriftlig reservation. Bilaga 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade i oktober 2015 att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna för och konsekvenserna av att plats på dagliga verksamheten Öppet Hus 
biståndsprövas.  

Verksamheten Öppet Hus är sedan många år en öppen verksamhet riktad till målgruppen 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Deltagandet sker utan föranmälan och utan 
prestationskrav. Verksamheten fungerar som en social träffpunkt och erbjuder varierande 
aktiviteter kostnadsfritt. Förvaltningen bedömer att verksamheten Öppet Hus successivt 
kan förändras från öppen till biståndsprövad verksamhet.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-09 med bilaga 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S) och Catharina Hjortzberg-Nordlund (M): Enligt förvaltningens 
förslag. 

Svante Olsson (V): Avslag på förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Öppet Hus 
 



 Sammanträdesprotokoll 36 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
 
Bilaga § 81  
 
Reservation 
 
V reserverar sig mot beslutet att Socialförvaltningen ska presentera en plan på hur 
rubricerad Öppen verksamhet successivt ska förändras från öppen till biståndsprövad 
verksamhet. Huvudskälet till reservationen är att öppenheten och tillgängligheten minskar 
till en av brukarna mycket uppskattad verksamhet. Inte alla av brukarna önskar av olika 
skäl ha myndighetskontakter. Dessa personer skulle då ej ha tillgång till en öppen 
verksamhet i Socialtjänstens regi. 
 
Dessutom. Innebär beslutet ökad arbetsbelastning för redan mycket belastade 
biståndshandläggare. 
 
Falun 20160427 
Svante Olsson 
Vänsterpartiet 
  



 Sammanträdesprotokoll 37 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 82 Uppdrag att se över boendestödet Mobila teamet 

inom socialpsykiatrin 

 SOC0058/16-748 
Beslut   
           

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av uppdraget. 
 

2. Socialförvaltningen ska fortsätta att köpa externt stöd så länge som det innebär en 
lägre kostnad mot att anställa ytterligare en boendestödjare. 

 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 24 februari 2016 att ”ge socialchefen i uppdrag att utreda 
behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin avseende att erbjuda stöd även kvällar och 
helger i kommunens egen regi och vilken påverkan det skulle få för ekonomin”, med åter-
rapportering till nämnden vid dagens sammanträde. 

Förvaltningen gör bedömningen att att en eventuell utökning av personaldimensioneringen 
med 1,0 årsarbetare överstiger kostnaden för köpt boendestöd utifrån hittillsvarande situa-
tion.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-05 med bilagor 
 

 
 
  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Mobila teamet 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 38 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 83 Socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2015 

 SOC0073/16-700 
Beslut   
           

Redovisningen av socialförvaltningens kvalitetsberättelse för 2015 godkänns. 
 
Sammanfattning 
I enlighet med föreskrifterna om systematiskt kvalitetsarbete, bör den som bedriver social-
tjänst årligen upprätta en kvalitetsberättelse i vilken det ska framgå hur verksamheten ar-
betat med att systematiskt och fortlöpande säkra verksamhetens kvalitet. Socialförvalt-
ningen har utifrån detta upprättat en kvalitetsberättelse avseende 2015.  

Det är tredje året som socialförvaltningen sammanställer en kvalitetsberättelse. 2015 har 
varit ett turbulent år för förvaltningen. Verksamheten har varit hårt ansträngd med vakan-
ser och byten på flera ledande befattningar, stor personalomsättning med svårigheter att 
återbesätta och rekrytera personal, främst inom barn- och familjeområdet, men också inom 
andra områden. Trots positiva händelser vad gäller verksamhetens utvecklings- och kvali-
tetsarbete under året, har dessa omständigheter ändå påtagligt försvarat möjligheterna att 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete enligt lagstiftningens intentioner. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-05 med bilaga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 39 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
§ 84 Direktupphandling av revisionsuppdrag - Översyn av 

socialnämndens kostnader 

 SOC0078/16-007 
Beslut   
           

1. Ordförande Christina Knutsson (S) får i uppdrag att underteckna beställning av 
KPMG om översyn av kostnader inom socialnämnden. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Svante Olsson (V) deltar inte i beslutet  
 
Protokollsanteckning 
Svante Olsson (V) lämnar protokollsanteckning (bilaga § 84).  
 
Sammanfattning 
På grund av socialnämndens överskridande av budget har offert begärts av KPMG AB om 
Rådgivningstjänst för översyn av kostnader inom socialnämnden. Beräknad kostnad för 
uppdraget är 300 000 kronor. Direktupphandling är genomförd.  
 
Beslutet är enligt ordförandens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandens tjänsteskrivelse 2016-04-18 med bilagor 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
KPMG AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 40 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
 2016-04-27 
 
 
Bilaga § 84 
 
Protokollsanteckning: 
 
V är mycket förvånade över att denna upphandling genom KPMG sker. Är som att 
inkompetensförklara oss själva i socialnämnden. På förvaltningen har man så långt möjligt 
stor kontroll över kostnader och de behov som finns och nu kan förutses. Detta delges oss i 
socialnämnden kontinuerligt. Vi vet redan att socialnämndens budget är underfinansierad 
och att större delen av förebyggande arbete är borttaget. Stora besparingar har skett under 
många år. Socialnämnden har även svårt att nå upp till lagstiftarnas krav på olika områden. 
Därför deltar V ej i beslutet.  
 
Svante Olsson (V) 
Ledamot i socialnämnden 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 41 (41) 
Falu kommun 
Socialnämnden            Sammanträdesdatum  
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§ 85 Muntlig information och övriga frågor  
 SOC0007/16-700  
Beslut   
           

Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den 
27 april 2016, § 85. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information från förvaltningen: 

• LSS-sektionen 
Sektionschef Tina Lans informerar följande: 
Senare inflyttning till boende på Kopparvägen. Tidigast v 4 2017.  
Dom i förvaltningsrätten i ärende gällande sjuklöner för personliga assistenter. 
Beslut till Faluns fördel. 
Stort behov av nya servicebostäder både inom LSS och inom socialpsykiatrin. 
Socialchef tillsammans med LSS sektionschef kommer att träffa 
serviceförvaltningen och Kopparstaden den 9 maj för att titta på kommande 
bostadsområde vid Glimmerstigen och möjligheten till en servicebostad. 
FUB tagit över lägervistelse vid Tandådalen. Enligt våra riktlinjer så kan inte 
socialförvaltningens personal följa med brukare i särskilt boende som vill delta i 
lägervistelsen.   
Inbrott på dagliga verksamheten på Jungfruvägen. Diverse saker stulna. Händelsen 
är polisanmäld.  
 

• Barn- och familjesektionen 
Sektionschef Magnus Nordahl informerar följande: 
Migrationsverket har idag släppt en ny prognos för hur många asylsökande som 
väntas komma till Sverige under 2016 och 2017. 
Enligt deras planeringsscenario väntas 60 000 personer söka asyl under 2016 och 
ytterligare 60 000 under 2017. Migrationsverket har även ett beredskapsscenario 
som då är att det är 100 000 personer som söker asyl respektive år. 
Av de asylsökande förväntas 7 000 vara ensamkommande barn respektive år enligt 
planeringsscenariot och 14 000 respektive år enligt beredskapsscenariot. 
Enligt den fördelningsmodell som finns för ensamkommande barn skulle det i 
planeringsscenario innebära att Falu kommun ska ta emot 38 ensamkommande barn 
respektive år och 76 ensamkommande barn per år utifrån beredskapsscenariot. 
Under vecka 27-28 när ID-kontrollerna tillfälligt upphör förväntas 160 - 250 
ensamkommande barn komma till Sverige enligt planeringsscenariot och 400 - 600 
ensamkommande barn enligt beredskapsscenariot. 

 
Information/övrig fråga från politiken 
 
• Ordföranden vill att socialnämnden ska informeras om brukarunder-

sökningar som har genomförts.  
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