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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 13:15–14:30 
 
Beslutande  

Ledamöter S Christina Knutsson, ordf C Annika Eriksson  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf FAP Hans Matsols 
 S Mustafa Güclü KD Håkan Nohrén 
 - Renée Andersson  
 - Stefan Nyrén, § 100-113, 115-118  
  
Tjänstgörande Gunilla Franklin (M) i stället för Lilian Eriksson (M) 
ersättare Mika Savolainen (M) i stället för Jean-Francoise Loise (M) 
 Kenth Carlson (MP) i stället för Sara Ritäkt (MP) 
 Zohreh Anhari (V), § 114 i stället för Stefan Nyrén (-) 
Övriga deltagare 

Ersättare S Ingvar Sahlander C Kjell Eriksson 
 S Kent Blomqvist FAP Janina Bengtsdotter 
 S Sonja Skansgård  
 V Zohreh Anhari  
  
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Daniel Johansson, alkoholhandl 
 Johan Gnospelius, sektionschef Ylva Renström, utredningssekr 
 Åsa Johansson, sektionschef Ove Stenberg, controller 
 Ann Ayoub, sekreterare  
 

Utses att justera Annika Eriksson 

Justeringsdag 2013-05-22 

Justerade paragrafer 100-118 

 

Underskrifter Sekreterare
 ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

 Ordförande
 ………………………………………………………………….. 
  Christina Knutsson 

 Justerande
 ………………………………………………………………….. 
  Annika Eriksson 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2013-05-22 

Datum när anslaget sätts upp 2013-05-24  

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

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

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

Innehållsförteckning:  
 
§ 100-103 Sekretessärenden .......................................................................................................... 4 

§ 104 Rapportering av ej verkställda beslut LSS avseende föra kvartalet 2013 .................... 8 

§ 105 Rapportering av ej verkställda beslut SoL avseende första kvartalet 2013 .................. 9 

§ 106 Muntlig information ................................................................................................... 10 

§ 107 Skriftliga delgivningar ................................................................................................ 11 

§ 108 Anmälan av delegationsbeslut .................................................................................... 12 

§ 109 Anmälan av inlämnad begäran om omprövning av Arbetsmiljöverkets beslut, 
gruppbostaden Klövervägen inom LSS ...................................................................... 13 

§ 110 Ekonomisk rapport tom april 2013 ............................................................................. 14 

§ 111 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering av 
alkohol till allmänhet i tält på stora torget i Falun i samband med Falukalaset 2013 15 

§ 112 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering av 
alkohol till allmänheten vid Restaurang Köpmanskrogen ......................................... 16 

§ 113 Digitaliserad tillsynsmodell för tobak och folköl ....................................................... 17 

§ 114 Ansökan från Fjällgrycksbobygdens byförening om ekonomiskt bidrag för 
hembygdsvårdande ändamål ...................................................................................... 18 

§ 115 Ansökan från PRO Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för pensionärer över 80 
år ................................................................................................................................. 19 

§ 116 Ansökan från kvinnoboendet Maskrosen om ekonomiskt bidrag till boendes 
fritidsverksamhet ........................................................................................................ 20 

§ 117 Ansökan från Britsarvsskolan/Särskolan om ekonomiskt bidrag till skolresa ........... 21 

§ 118 Ansökan från dagliga verksamheten Lotsen om ekonomiskt bidrag till resa ............. 22 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 100-103 Sekretessärenden 

   

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26:1 och är därför inte till-
gängliga. 



8 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Rapportering av ej verkställda beslut LSS avseende föra kvartalet 2013 

Diarienummer SOC0014/13-787 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Anmäla till kommunfullmäktige att totalt fem ej verkställda beslut enligt § 9 Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) har inrapporterats till Socialstyrelsen.  

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens reviso-
rer enligt 28 f-g §§ LSS de gynnande beslut enligt § 9 LSS som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. För första kvartalet 2013 har fem ärenden rapporterats. Ett ärende har avslu-
tats utan att det har verkställts och det gäller en brukare som har försämrats och därför är insatsen 
inte längre aktuell. De andra besluten avser bostad för vuxna. En kommun som inte har verkställt 
ett gynnande beslut kan dömas att betala avgift om lägst 10 000 kronor och högst en miljon kro-
nor per beslut.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-17 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Falu kommuns revisorer 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Rapportering av ej verkställda beslut SoL avseende första kvartalet 2013 

Diarienummer SOC0015/13-787 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner rapporten. 

2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. 

3. Anmäla till kommunfullmäktige att två ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstla-
gen (SoL) har inrapporterats till Socialstyrelsen.  

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens reviso-
rer enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL de gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum. För första kvartalet 2013 har två ej verkställda beslut rapporterats 
och dessa beslut avser bistånd i form av kontaktfamilj. Ett ej verkställt beslut inom skälig tid kan 
leda till avgift om lägst 10 000 kronor och högst en miljon kronor per beslut.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-29 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Falu kommuns revisorer 
Kommunfullmäktige i Falu kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 

Ordförande Christina Knutsson (S): 

 Efter att Brottsofferjouren i Falun upphört hänvisar polisen numera brottsoffer i Falu 
kommun till Brottsofferjouren i Borlänge. För att denna lösning ska kunna ses som 
permanent föreslår Brottsofferjourens riksorganisation att en ekonomisk 
överenskommelse görs genom ett samverkansavtal mellan Brottsofferjouren i Borlänge 
och socialnämnden. Beslut i socialnämnden i juni 2013.  

  
Socialchef Ingalill Frank: 

 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner och landsting i Dalarna kring barn 
och unga samt vuxna med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning är på gång. Den 
utgör ett av grundkraven i statens överenskommelse inom området psykisk ohälsa och är 
en förutsättning för att kommunerna och landstinget i Dalarna ska kunna få del av 
prestationsersättningen inom området. Det andra grundkravet är att tillhandahålla 
webbaserad information om var man kan få hjälp utifrån sitt funktionshinder. Ärendet 
kommer upp till socialnämnden i juni 2013. 

 Utredningsarbetet med reviderad jour pågår. Handlingsplaner ska upprättas utifrån 
arbetsmiljö m.m. Utredningen skall presenteras för nämnden i augusti. 

 I Falu kommun pågår ett visionsarbete. Politiker och tjänstemän har arbetat med att få 
fram en övergripande vision för Falu kommun. Det är av största vikt för både chefer och 
medarbetare att veta i vilken riktning Falu kommun skall utvecklas i framtiden.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/13-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den skriftliga informationen. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 15 april 
2013 med bilagor enligt följande: 

1. Protokoll från Socialförvaltningens Förvaltningssamverkansgrupp 2013-04-22. Dnr 
SOC0013 

2. Protokoll från Kommunala Handikapprådet och dess utskott 2013-03-13. Övrig post 2013-
04-16 

3. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2013-04-24. Övrig post 2013-04-30 

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-04-11, § 62; Redovisning av medborgarförslag 
om inte färdigbehandlats den 27 februari 2013. Övrig post 2013-04-23. 

5. Protokollsutdrag skolnämnden 2013-04-17, § 39; Familjecentral 2. Dnr SOC0099/13 

6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-04-18, § 32; Gruppbostadshus 
vid Tranbärsvägen. Övrig post 2013-04-30. 

7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-04-20, § 69; Antagande av Falu kommuns policy 
mot alkohol och droger för kommunens medarbetare samt handlingsplan. Övrig post 2013-
04-17 

8. Regeringskansliet: Information om ny tillsynsmyndighet. Övrig post 2013-04-30 

9. Sveriges Kommuner och Landsting: Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i 
socialtjänsten 2013. Övrig post 2013-05-02. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/13-002 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 22 maj 2013, § 108 god-
känns.  

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsord-
ning. Beslut som tas på delegation ska redovisas för socialnämnden.  

1. Tecknade avtal mars 2013, beslut 18-27. Dnr SOC0019/13 

2. Rapport maj 2013 – Förteckning daterad 2013-05-07 över tillstånd för servering vid 
konkursförvaltning av serveringsställe, tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap och 
återkallande av alkoholtillstånd på innehavares eget initiativ. Dnr SOC0082/13 

3. Kurs och konferens socialnämnden, beslut 11-13. Dnr SOC0012/13 

4. Personalärenden – anställningar och entlediganden, beslut 317-461. Pärmförvaring 

5. Sociala utskottets protokoll 2013-05-07, § 177-224, 2013-05-15, § 225-228  Pärmförvaring 

6. Beslut i enskilda ärenden vid Vuxen-, LSS- och Barn- och familjesektionerna april 

 2013. Pärmförvaring 

7. HVB-placeringar april 2013. Pärmförvaring 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Anmälan av inlämnad begäran om omprövning av Arbetsmiljöverkets be-
slut, gruppbostaden Klövervägen inom LSS 

Diarienummer SOC0178/12-026 

Beslut 

1. Nämnden har tagit del av inlämnad överklagan på Arbetsmiljöverkets beslut daterad 2013-
04-05 gällande Klövervägens gruppbostad.   

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en anmälan till JO om jävsfrågan i ärendet.  

Nämnden är enigt i sitt beslut.  

 

Sammanfattning 
Socialnämndens ordförande fick i uppdrag den 24 april 2013 att för socialnämndens räkning 
inlämna överklagan på Arbetsmiljöverkets beslut gällande Klövervägens gruppbostad då skrivel-
sen inte var färdigställd. Vid dagens sammanträde redovisas skrivelsen för nämnden.  

Beslutsunderlag 
Överklagande daterad 2013-04-25 

Förslag på sammanträdet 
Claes Mankler(S): Enligt beslutet.  

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Socialchef Ingalill Frank 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Ekonomisk rapport till och med april 2013 

Diarienummer SOC0003/13-042 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med 30 april 2013. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med april 2013 samt ana-
lys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans.  

 Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget med -0,5 
mkr vid årets slut. 

 Förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje med budget. 

 Vuxensektionen bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvikelse mot budget 
med -3,5 mkr. 

 Barn- och familjesektionen bedömer att familjehem/jourhem kommer att få ett underskott 
mot budget med -1,0 mkr. HVB-placeringar bedöms få ett överskott på + 1,5 mkr.  

 LSS-sektionen bedömer att budgetavvikelsen för grupp-/servicebostad blir + 3,5 mkr på 
grund av att de planerade gruppbostäderna inte kommer att starta under året. Budgetavvikel-
sen för personlig assistans prognostiseras till -1,0 mkr på grund av att Försäkringskassan 
dragit in assistansersättningen i en del ärenden. 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens ekonomiska rapport till och med april 2013, daterad 2013-05-14 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisionen 
 



15 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt Alkohollagen för servering 
av alkohol till allmänhet i tält på stora torget i Falun i samband med Falu-
kalaset 2013 

Diarienummer SOC0096/13-702 

Beslut 

Ansökan från Dan Mag Nöje AB om tillfälligt tillstånd beviljas för servering av starköl, vin, 
annan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i serveringstält på Stora torget un-
der Falukalaset 2013-05-30 – 06-01. Serveringstider kl. 11.00 – 02.00. 

 
Sammanfattning 
Dan Mag Nöje AB har ansökt om tillfälligt serveringstillstånd för servering av starköl, vin, an-
nan jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i serveringstält på Stora torget 2013-05-
30 – 06-01, kl. 11.00 – 02.00 i samband med Falukalaset. Sökanden har serveringstillstånd för 
restaurang Victus Cella på Hälsingtorget i Falun. Samtliga remissinstanser i ärendet har tillstyrkt 
ansökan.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-06 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Dan Mag Nöje AB, Hälsingtorget 1, 791 60 Falun 

 



16 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen för 
servering av alkohol till allmänheten vid Restaurang Köpmanskrogen 

Diarienummer SOC0108/13-702 

Beslut 

AB Grundstenen 141994 under namnändring till Köpmankrogen AB beviljas tillstånd för 
servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten i serve-
ringslokalen och på uteservering Köpmanskrogen, Slaggatan 16, 791 70 Falun. Serveringstid 
kl. 11:00 – 01:00. 

Sammanfattning 
AB Grundstenen 141994 under namnändring till Köpmankrogen AB har ansökt om tillstånd en-
ligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, andra jästa alko-
holdrycker och spritdrycker vid Köpmanskrogen i Falun. Tillstånd söks för servering till allmän-
heten. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt i restaurangen och på uteservering mellan 
kl. 11:00 och 01:00. Samtliga remissinstanser i ärendet har tillstyrkt ansökan.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-22 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Köpmankrogen AB, Slaggatan 16, 791 70 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Digitaliserad tillsynsmodell för tobak och folköl 

Diarienummer SOC0119/13-005 

Beslut 

1. Falu kommun ingår i ett samarbete kring utbildning och tillsyn av tobak och folköl med 
Länsstyrelsen Dalarna och UPCOR AB. 

2. Falu kommun tillsammans med Borlänge kommun ska vara pilotkommuner och implementera 
en digitalisering av utbildning, egenkontroll och tillsyn i en tillsynsmodell avseende tobak och 
folköl. Modellen är framtagen genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och 
UPCOR AB, med stöd av Statens Folkhälsoinstitut. 

 

Sammanfattning 
Regeringens krav på Sveriges kommuner att utföra effektivare tillsyn har förstärkts. Kommunen 
har ett lagstadgat krav att utföra tillsyn och möjlighet att finansiera den med tillsynsavgifter. 
Länsstyrelsen i Dalarna har tillsammans med UPCOR AB tagit fram en metod för att minska 
illegal tobaksförsäljning till minderåriga. Metoden används redan idag i ett flertal kommuner i 
länet. En vidareutveckling av tillsynsmodellen och systemet är påbörjat där Falu kommun till-
sammans med Borlänge kommun ska vara pilotkommuner med att implementera digitalisering 
av utbildning, egenkontroll och tillsyn avseende tobak och folköl. Avtalet löper på tre år med 
löpande förlängning och ett års uppsägningstid.    

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-02 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Ansökan från Fjällgrycksbobygdens byförening om ekonomiskt bidrag 
för hembygdsvårdande ändamål 

Diarienummer SOC0081/13-753 

Beslut 

Ansökan från Fjällgrycksbobygdens byförening om ekonomiskt bidrag till underhållsåtgärder 
för Fjällgrycksbo bystuga beviljas med 4 000 kronor ur Hofveska fonden. 

Jäv 
Ledamoten Stefan Nyrén (-) deltar inte i handläggningen av detta ärende.  

  

Sammanfattning 
Fjällgrycksbobygdens byförening är en förening för bybor och andra intresserade inom byarna 
Finnbo, Fjällgrycksbo och Attjärnbo. Föreningen förvaltar Fjällgrycksbo bystuga och har under 
de senaste åren gjort insatser för att underhålla huset. Bystugan är i fortsatt behov av underhåll 
och föreningen ansöker om ekonomiskt bidrag med 4 000 kronor för detta ändamål. Hofveska 
fonden kan användas för kollektiva sociala åtgärder, med företräde för personer eller ändamål 
inom f.d. Bjursås kommun.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-30 

 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Fjällgrycksbobygdens byförening, c/o XXX, 790 21 Bjursås 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Ansökan från PRO Svärdsjö om ekonomiskt bidrag till resa för pen-
sionärer över 80 år 

Diarienummer SOC0103/13-753 

Beslut 

PRO-Svärdsjö beviljas bidrag till resa för pensionärer över 80 år med 25 000 kronor ur stif-
telsen Anna Svedlunds donation.  

Sammanfattning 
PRO-Svärdsjö har under flera år anordnat olika resor för pensionärer över 80 år. Under året har 
det tillkommit många nya medlemmar eftersom det är en ständig ökning av 80+ pensionärer. 
Föreningen söker därför om ett högre belopp än föregående år. Föregående år beviljades 22 000 
kronor. Stiftelsen Anna Svedlunds donation som får användas till ”behövande” i Svärdsjö har en 
stor årlig avkastning. Då många av pensionärerna har låga pensioner och i stället för att inkomst-
pröva samtliga ger nämnden bidrag kollektivt då fonden har ett så stort disponibelt kapital att det 
bedöms möjligt att göra undantag.   

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-06 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
PRO Svärdsjö, genom kassör XXX 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Ansökan från kvinnoboendet Maskrosen om ekonomiskt bidrag till boen-
des fritidsverksamhet 

Diarienummer SOC0105/13-753 

Beslut 

Ansökan från kvinnoboendet Maskrosen om ekonomiskt bidrag till fritidsverksamhet för 
verksamhetsåret 2013 beviljas med 9 600 kronor ur stiftelsen Kurt-Arne Fritz fond. 

Sammanfattning 
Kvinnoboendet Maskrosen är en verksamhet för kvinnor med missbruksproblematik/psykisk 
problematik. Social träning är en viktig del i boendet och då kvinnorna i regel har institutions-
norm har de liten möjlighet att själva bekosta de aktiviteter som kostar pengar, t.ex. bio och 
bowling. Verksamheten saknar medel för denna form av verksamhet. Lämplig stiftelse är Kurt-
Arne Fritz fond.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-06 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kvinnoboendet Maskrosen, XXX 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 117 Ansökan från Britsarvsskolan/Särskolan om ekonomiskt bidrag till skol-
resa 

Diarienummer SOC0107/13-753 

Beslut 

Ansökan från Grundsärskolans högstadium, Britsarvsskolan, om ekonomiskt bidrag till skol-
resa beviljas med 15 000 kronor ur Stiftelsen Social Samfond 2.   

Sammanfattning 
Britsarvsskolans grundsärskola ansöker om ekonomiskt bidrag för att kunna genomföra en skol-
resa till Gävle i början av juni månad 2013. Syftet med resan är social träning samt att lära sig 
mer om Sveriges historia. 15 000 kronor söks till resan samt inträden till museum och nöjespark 
för 13 elever och sex personal. Bidrag lämnas ur stiftelsen Social Samfond 2 som är särskilt av-
sedd för utvecklingsstörda barn och ungdomar.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-30 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Britsarvsskolan/grundsärskolan, XXX 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Falu kommun Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2013-05-22 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Ansökan från dagliga verksamheten Lotsen om ekonomiskt bidrag till 
resa 

Diarienummer SOC0121/13-753 

Beslut 

Ansökan från dagliga verksamheten Lotsen om ekonomiskt bidrag till resa beviljas med 
11 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond. 

Sammanfattning 
Dagliga verksamheten Lotsen ansöker om bidrag till resa för 15 deltagare och fem personal. Re-
san är planerad att gå till nöjesparken Furuvik i Gävle. Lotsen riktar sig till personer med neu-
ropsykiatriska funktionshinder, främst Aspbergers syndrom. Verksamheten ska erbjuda delta-
garna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sociala färdigheter. Medel tas ur Hjalmar Grön-
blads fond för pauvres honteux som kan användas till både enskilda och kollektiva ändamål.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-06 

 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Dagliga verksamheten Lotsen 

 
 


