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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 
 
Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn, kl. 13:15 - 15:40 

 Ajournering kl 14:05 – 14:15 
Beslutande  
Ledamöter S Christina Knutsson, ordf M Lilian Eriksson, 2:e vice ordf  
 S Claes Mankler, 1:e vice ordf M Jean-Francois Loise 
 S Mustafa Güclü C Annika Eriksson 
 S Renée Andersson KD Håkan Nohrén 
 V Stefan Nyrén, § 148-152, 154-173  
  
Tjänstgörande MP  Sofia Hedman i stället för Sara Ritäkt (MP)  
Ersättare V Zohreh Anhari, § 153 i stället för Stefan Nyrén, (V) 
 M Gunilla Franklin i stället för Mats Hansols (FAP) 
Övriga deltagare 
Ersättare S Siv Eriksson M Christine Block 
 S Kent Blomqvist C Kjell Eriksson  
 S Sonja Skansgård   
 V Zohreh Anhari, § 148-152, 154-173   
   
Tjänstemän Ingalill Frank, socialchef Bror Johansson, bitr socialchef 
 Åsa Johansson, sektionschef Marie Pettersson, sektionschef, § 148-165 

 Ylva Renström, sektionschef  Göran Rosenström, § 148-166 
 Ove Stenberg, controller, § 148-165 Linn van Bruggen, § 149 
 Ann Ayoub, sekreterare Christina Lerström, projektansvarig, § 166 

 
Personalföreträdare Kommunal, Jesper Gullstrand, § 148, 159-173   
  

Utses att justera Renée Andersson 

Justeringsdag 2012-09-05, exkl. § 149-150, 151-154, 166 som omedelbart justerats 2012-08-29  

Justerade paragrafer 148-173 
 
Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………….. 
  Ann Ayoub 

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

 Justerande ………………………………………………………………….. 
  Renée Andersson 

   Bevis 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Socialnämnden   

Sammanträdesdatum  2012-08-29 

Datum när anslaget sätts upp 2012-09-07 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift  

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 
Innehållsförteckning:  
 
§ 148 Förändring av föredragningslistan .................................................................................... 4 

§ 149 Yttrande avseende överklagat beslut gällande vård enligt LVU, sekretess ...................... 5 

§ 150 Yttrande avseende särskild förordnad vårdnadshavare, sekretess .................................... 6 

§ 151 Kontraktering av jourhem, sekretess ................................................................................ 7 

§ 152 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionens 
 utredningsgrupp, sekretess ................................................................................................ 8 

§ 153 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektionens fa-
 miljerätt, sekretess ............................................................................................................ 9 

§ 154 Yttrande till socialstyrelsen i tillsynsärende vid Vuxensektionens missbruksenheten, 
 sekretess .......................................................................................................................... 10 

§ 155 Yttrande till socialstyrelsen med anledning av ej verkställt beslut vid LSS-sektionen, 
 sekretess .......................................................................................................................... 11 

§ 156 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande enligt                    
 24 a § LSS, Gruppbostad, sekretess ............................................................................... 12 

§ 157 Anmälan av utredning och åtgärder med anledning av rapport om missför-  
 hållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah, Barn- och familjesektionen, 
 sekretess .......................................................................................................................... 13 

§ 158 Anmälan av socialstyrelsens beslut enligt Lex Sarah, Barn- och familjesektionen, 
 sekretess .......................................................................................................................... 14 

§ 159 Muntlig information ....................................................................................................... 15 

§ 160 Skriftliga delgivningar .................................................................................................... 16 

§ 161 Anmälan av delegationsbeslut ........................................................................................ 17 

§ 162 Anmälan av ordförandebeslut; Yttrande över Detaljplan för Nöjesanläggning vid 
 Myntgatan 43 (Västra Falun 1) ....................................................................................... 18 

§ 163 Anmälan av länsstyrelsens beslut efter tillsyn gällande alkohol- och tobaksområdet.... 19 

§ 164 Ekonomisk rapport till och med juli 2012 ...................................................................... 20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 165 Avtal med Carema Care avseende boende och daglig verksamhet LSS ........................ 21 

§ 166 Kommunalt kvinnofridsboende för våldsutsatta kvinnor och deras ev. med-        
 följande barn ................................................................................................................... 22 

§ 167 Övergångsboende för bostadslösa personer i risksituation ............................................. 23 

§ 168 Yttrande över motion av Åsa Nilser (Fp): Inför "UNG-Hälsa" -en samlad barn-och 
 ungdomshälsa ................................................................................................................. 24 

§ 169 Yttrande över motion av Katarina Gustavsson (KD): "Placerade barns skolresultat" ... 25 

§ 170 Yttrande över Detaljplan för bostäder på Stenbocks väg i Falu kommun ...................... 26 

§ 171 Yttrande över detaljplan för fd Elsborgskyrkan vid Myntgatan, Falu kommun ............ 27 

§ 172 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen till allmänheten på Restaurang  
 Koi Sushi ........................................................................................................................ 28 

§ 173 Ansökan från Bygget om bidrag till aktivitetskassa ....................................................... 29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Förändring i föredragningslistan 

Diarienummer  SOC0004/12-700 

Beslut 
 

Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

 Nytt ärende – Yttrande avseende särskild förordnad vårdnadshavare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 149 Yttrande avseende överklagat beslut gällande vård enligt LVU, sekretess 

 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 150 Yttrande avseende särskild förordnad vårdnadshavare, sekretess 

   

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Kontraktering av jourhem 

Diarienummer SOC0158/12-751 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektio-
nens utredningsgrupp, sekretess 

Diarienummer SOC0131/12-785 

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

 



9(29) 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 153 Yttrande till Socialstyrelsen i tillsynsärende vid Barn- och familjesektio-
nens familjerätt, sekretess 

Diarienummer SOC0135/12-785 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 154 Yttrande till socialstyrelsen i tillsynsärende vid Vuxensektionens miss-
bruksenhet, sekretess 

Diarienummer SOC0151/12-785 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Yttrande till socialstyrelsen med anledning av ej verkställt beslut vid LSS-
sektionen, sekretess 

Diarienummer SOC0140/12-785 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Redovisning av vidtagna åtgärder efter anmälan om missförhållande en-
ligt 24 a § LSS, Gruppbostad, sekretess 

Diarienummer SOC0127/12-786 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 157 Anmälan av utredning och åtgärder med anledning av rapport om 
missförhållande/risk för missförhållande enligt Lex Sarah, Barn- och fa-
miljesektionen, sekretess 

Diarienummer SOC0137/12-786 

 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 158 Anmälan av socialstyrelsens beslut enligt Lex Sarah, Barn- och 
familjesektionen, sekretess 

Diarienummer SOC0067/12-786 

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

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 159 Muntlig information 

Diarienummer SOC0007/12-700 

Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 
Följande information delges socialnämnden vid dagens sammanträde: 

Ordförande Christina Knutsson (S):  

 En gemensam utbildningsdag för socialnämnden och skolnämnden kommer att hållas den 
26 oktober 2012 vid Gruvan. Inbjudan kommer att skickas ut i mitten av september.  

 

Socialchef Ingalill Frank: 

 Detaljbudgeten kommer att presenteras vid nämndens sammanträde i september.  
 

 Rekrytering av en alkoholhandläggare och en chef för Barn- och familjesektionen pågår 
just nu. Tre respektive två sökande har kallats för intervjuer. Beslutet avseende sektions-
chef fattas av socialnämnden.  

 

 Samtliga kommuner i länet deltar i socialjouren från och med 1 september.  
 

 I kris- och våldsmottagningen för män deltar de flesta kommunerna i södra länsdelen. 
Förslag till avtal upprättas i början av september.  

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 160 Skriftliga delgivningar 

Diarienummer SOC0006/12-700 

Beslut 

Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna. 

 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 
2012 med bilagor enligt följande: 

1. Uppföljning/utvärdering; Projekt Brobygget; Samarbetsprojekt mellan socialförvalt-
ningen, öppenvårdspsykiatri och primärvård i Falu kommun. Dnr SOC0270/09-701 

2. Protokoll från socialförvaltningens förvaltningssamverkan 2012-05-22. Dnr 
SOC0013/12-021 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 114; Gemensam nämnd för upp-
handlingssamverkan. Övrig post 2012-06-13 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 117; Antagande av Falu kommuns 
plan för lika rättigheter och möjligheter 2012 – 2014. Övrig post 2012-06-12 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 122; Information om periodrap-
port med prognoser per april månad. Dnr SOC0003/12-042 

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-06-14, § 127; Svar på motion från Ove 
Raskopp(--): Förtydligande av undervisningskostnaderna i Falu kommun. Dnr 
SOC0146/12-008 

7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-06-14, § 142; Budget 2013 och ekono-
misk flerårsplan 2014-2015. Dnr SOC0002/12-041 

8. Beslut från SKL styrelse 2012-05-25; En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk 
hälsa 2012-2016. Övrig post 2012-07-03 

9. Beslut SKL Styrelse 2012-05-25, Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom 
området psykisk hälsa. Övrig post 2012-07-03 

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08 

 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 161 Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer SOC0016/12-002 

Beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 29 augusti 2012, § 161 
godkänns. 

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

Personalärenden 
Anställning – entlediganden, beslut nr 488-729 

Sociala utskottets protokoll 
2012-06-08, §§ 195-246 
2012-06-28, §§ 247-283 

Tecknade avtal  
Maj – juni 2012. Förteckning daterad 2012-08-14, dnr SOC0118/12 

Tillstånd enligt Alkohollagen 
Tillfälliga tillstånd till allmänheten 2012-01-01 - 06-30, dnr SOC0157/12 
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 2012-01-01 - 06-30, dnr SOC0157/12 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 162 Anmälan av ordförandebeslut; Yttrande över Detaljplan för Nöjesanlägg-
ning vid Myntgatan 43 (Västra Falun 1) 

Diarienummer SOC0134/12-214 

Beslut 

Redovisningen av ordförandebeslut som förtecknats i protokoll den 29 augusti 2012, § 162 
godkänns. 

Sammanfattning 
Socialnämnden gav ordföranden i uppdrag den 20 juni 2012, § 144, att för nämndens räkning 
inlämna synpunkter på detaljplanen ”Nöjesanläggning vid Myntgatan 43 (Västra Falun 1) i Falu 
kommun. I yttrandet till Byggnadsnämnden framförs bland annat att nämnden anser att kvarteret 
Falun 1 ska utnyttjas för bostadsändamål i första hand. Om en nöjesanläggning ändå etableras 
bör den vara av mindre omfattning med tillgång till bowling och en mindre restaurangdel utan 
tillgång till uteservering för att minimera risken för störningar för de boende i kvarteret. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens yttrande 2012-06-27 till Byggnadsnämnden 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 163 Anmälan av länsstyrelsens beslut efter tillsyn gällande alkohol- och 
tobaksområdet 

Diarienummer SOC0089/12-785 

Beslut 

Nämnden har tagit del av Länsstyrelsen Dalarnas beslut den 6 juni 2012. 

Sammanfattning 
Enligt alkohollagen och tobakslagen utövar länsstyrelsen tillsyn av rättssäkerhet och lagenlighet i 
enskilda ärenden och i verksamheter. I detta syfte besökte länsstyrelsen socialförvaltningen den 
29 maj 2012.  

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut den 20 juni 2012 att ett antal brister uppmärksammats och 
anser att ärendehandläggningen och tillsynsverksamheten bör ses över i sin helhet. Det är läns-
styrelsens uppfattning att bristerna går att komma till rätta med genom utökad tid för att utföra 
arbetsuppgifterna. Länsstyrelsen planerar för ett uppföljande tillsynsbesök inom ett år och av-
slutar därmed ärendet.    

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2012-06-20 

 
 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 164 Ekonomisk rapport till och med juli 2012 

Diarienummer SOC0003/12-042 

Beslut 

Nämnden har tagit del av den ekonomiska månadsrapporten till och med juli 2012 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med juli 2012 samt analys 
och planerade vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans. 
 

 Socialnämndens sammanlagda underskott gentemot budget beräknas bli -10,3 mkr vid 
årets slut. 

 Förvaltningsledning och administration bedöms få ett överskott på +0,9 mkr. 
 Vuxensektionen bedömer att kostnaden för ekonomiskt bistånd blir en avvikelse mot 

budget med -4,5 mkr och HVB-placeringar för vuxna med -7,0 mkr. 
 Barn- och familjesektionen bedömer att familjehem/jourhem får ett underskott med -3,0 

mkr. 
 LSS-sektionen bedömer att budgetavvikelsen för personlig assistans blir -0,5 mkr, ex-

terna placeringar -3,8 mkr och grupp-/servicebostad +5,0 mkr på grund av att nya ser-
vice- och gruppbostäder inte kommer att starta under året. Daglig verksamhet och övrigt 
bedöms få ett budgetöverskott på +2,3 mkr. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport till och med juli 2012 daterad 2012-08-15 

 
 
 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Ekonomikontoret  
Kommunrevisionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 165 Avtal med Carema Care avseende boende och daglig verksamhet LSS 

Diarienummer SOC0079/12-052  

Beslut 

Socialnämnden väljer att inte förlänga avtalet med Carema Care avseende boende och daglig 
verksamhet LSS. 
  

Protokollsanteckning 
Lilian Eriksson (M), Jean-Francois Loise (M), Gunilla Franklin (M), Christine Block (M), An-
nika Eriksson (C), Kjell Eriksson (C), Håkan Nohrén (KD): 
 
”Vi yrkar att ny upphandling äger rum avseende boende och daglig verksamhet inom LSS efter 
att Caremas avtal löpt ut.” 
  
Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde den 21 mars 2012, § 66, beslutade nämnden att man vid au-
gustisammanträdet 2012 skulle ta ställning till huruvida avtalet med Carema Care avseende bo-
ende och daglig verksamhet LSS skall förlängas. Avtalet sträcker sig fram till sista september 
2013 med möjlighet att förlängas med två år. 
 
Sammanträdet ajourneras kl 14:05 – 14:15. 
  
Förslag på sammanträdet  
Christina Knutsson (S): Enligt beslutet 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Carema Care, Box 1565, 171 29 Solna 
Carema Care Falun, verksamhetschef XXX 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 166 Kommunalt kvinnofridsboende för våldsutsatta kvinnor och deras ev. 
medföljande barn 

Diarienummer SOC0081/10-759 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag om ett kvinnofridsboende för vålds-
utsatta kvinnor och deras barn, till en beräknad kostnad om 2,1 mkr. Preliminär start av verk-
samheten är satt till 1 januari 2013.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 
Kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn är ett samarbetsprojekt mel-
lan Falun och Borlänge kommuner som pågått sedan den 1 oktober 2010, med huvudsyftet att 
utöka och stärka insatserna för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Projektet har beviljats stats-
bidrag från Länsstyrelsen i två omgångar och avslutas den 31 augusti 2012.  

Socialnämnden beslutade i november 2011 om en planerad driftsstart 1 januari 2013 med en 
kostnadsram om 1,1 mkr, exkl. lokalkostnader för kommunen. Borlänge kommun samt de andra 
tillfrågade kommunerna i regionen har samtliga beslutat att inte medverka i verksamheten. Moti-
ven till detta är framför allt ekonomiska.  

Det är av stor vikt att ett kommunalt boendealternativ tillskapas i kommunen där våldsutsatta 
kvinnor och deras ev. barn skall kunna erbjudas tillfälligt skyddat boende av god kvalitet. I dag 
finns inte denna resurs i kommunen.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-08 

 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna, Plan- och beredskapsenheten, 791 84 Falun 
Socialnämnden i Borlänge kommun 781 81 Borlänge 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 167 Övergångsboende för bostadslösa personer i risksituation 

Diarienummer SOC0155/12-744 

Beslut 

Fyra lägenheter på Järnvägsgatan 6 (f.d. Nejlikan) används som övergångsboende för i första 
hand bostadslösa personer i risksituation.  

 
Sammanfattning 
I samband med att serviceboendet Gruvriset ersatte en del av Nejlikans boende 2011 så blev två 
av fastigheterna tomma. Den ena fastigheten har sagts upp och disponeras nu av kommunfastig-
heter. Den återstående fastigheten förhyrs av socialförvaltningen och Mobila teamet (boendestöd 
inom kommunpsykiatrin) flyttade under våren in på bottenvåningen. På övre plan finns fyra små 
lägenheter. Dessa skulle kunna användas som ett övergångsboende för i första hand personer 
med psykisk funktionsnedsättning respektive missbruks/beroendeproblematik som saknar ordnat 
boende. Dessa personer måste dock inledningsvis bedömas klara av ett eget boende med enbart 
boendestöd. Boendet skall också vara en tillfällig lösning. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-09 

 
 
 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Enhetscheferna vid Vuxensektionens försörjningsenheter 1 och 2 samt missbruks- och bistånds-
enhet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 168 Yttrande över motion av Åsa Nilser (Fp): Inför "UNG-Hälsa" - en samlad 
barn- och ungdomshälsa 

Diarienummer SOC0096/12-008 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Bifall till motionen ”UNG-HÄLSA”, då samverkansberedningen i Falun redan har fattat be-
slut om att kommun och landsting gemensamt ska utveckla en verksamhet för barn och ung-
domar med psykisk ohälsa.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till socialnämnden lämnat motionen ”Inför UNG-HÄLSA – en samlad 
barn- och ungdomshälsa” för yttrande. Motionsställaren Åsa Nilser (FP) för fram att socialtjäns-
tens förebyggande verksamhet för barn och föräldrar, ungdomsmottagningen och första linjens 
barn- och ungdomspsykiatri bör samlas under ett tak. Även elevhälsan föreslås ska ha sin del av 
sin arbetstid förlagd där för att samverka kring elever från skolan. 

I maj 2012 togs ett beslut i samverkansberedningen i Falun att kommun och landsting gemen-
samt ska utveckla en verksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. En arbetsgrupp 
bestående av representanter från landstinget, elevhälsan och socialtjänsten har bildats.   

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-26 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 169 Yttrande över motion av Katarina Gustavsson (KD): "Placerade barns 
skolresultat" 

Diarienummer SOC0121/12-008 

Beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen bifaller motionen delvis och undersöker möjligheten till att införa en mo-
dell för uppföljning som samtidigt kan bidra till förbättring av placerade barns skolresultat.  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till socialnämnden lämnat Katarina Gustafssons (KD) motion ”Placerade 
barns skolresultat” för yttrande. De allra första öppna jämförelserna om placerade barns skolgång 
som socialstyrelsen tagit fram med hjälp av skolverket visar att skolresultaten för barn som är i 
samhällets vård är oacceptabelt låga och varierar kraftigt mellan landets kommuner. Motions-
ställaren vill att en uppföljande undersökning görs över hur skolgången fungerar för de barn vi 
placerar inom och utanför kommunen. Socialförvaltningen följer regelbundet upp de placerade 
barnens situation och där ingår skolsituationen.  

Socialförvaltningen föreslår i stället att förutsättningarna undersöks för att införa en modell för 
uppföljning som samtidigt kan bidra till förbättring av placerade barns skolresultat.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-29 

 
 
 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 170 Yttrande över Detaljplan för bostäder på Stenbocks väg i Falu kommun 

Diarienummer SOC0122/12-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till Byggnadsnämnden som socialnämn-
dens yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har remitterat förslag till detaljplan för bostäder på Stenbocks 
väg i Falu kommun till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra byggande av bostäder för småhushåll för 1-2 personer i flerbostadshus på Stenbocks 
väg inom regementsområdet. Dessutom ska möjlighet finnas för etablerande av gruppboende.  

Socialförvaltningen ser positivt till att det nu i kommunen planeras för fler bostäder till mindre 
hushåll samt möjligheten till etablerande av gruppbostad eller servicebostad för funktionshind-
rade. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-07-10 

 
 
 
 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 171 Yttrande över detaljplan för f.d. Elsborgskyrkan vid Myntgatan, Falu kom-
mun 

Diarienummer SOC0147/12-214 

Beslut 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till byggnadsnämnden som socialnämndens 
yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Falu kommun har överlämnat ny detaljplan för f.d. Elsborgskyrkan i Falu 
kommun till bland andra socialnämnden för synpunkter. Syftet med den nya detaljplanen är att 
den tidigare Elsborgskyrkan ska kunna användas för en bredare verksamhet än som nu kyrka och 
samlingslokal. Enligt det nya förslaget ska lokalen kunna användas till öppenvård, vuxenutbild-
ning, kontorsverksamhet och s.k. centrumändamål. Verksamhet som är störande för omkringlig-
gande bostäder är dock inte tillåten.  

Socialförvaltningen har inga synpunkter på samrådshandlingen. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-07-10 

 
 
 
 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 172 Ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen till allmänheten på 
Restaurang Koi Sushi 

Diarienummer SOC0216/11-702 

Beslut 

Zhuning AB beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, annan jäst alkoholdryck och sprit-
drycker till allmänheten i serveringslokaler och på uteservering enligt ritningar på Koi Sushi, 
Åsgatan 18, Falun. Serveringstider kl 11.00 – 19.00. 

Sammanfattning 
Zhuning AB har ansökt genom bolagets ägare om tillstånd för servering av starköl, vin, annan 
jäst alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten på Koi Sushi, Åsgatan 18, Falun. Tillstånd 
söks för servering till allmänheten i serveringslokaler och på uteservering. Sökta serveringstider 
är kl 11.00 – 19.00. Koi Sushi är en s.k. Sushibar med inriktning på i första hand servering av 
Sushi. Samtliga remissinstanser i ärendet har tillstyrkt ansökan.  

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-07-04 

 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Zhuning AB, Åsgatan 18, 791 71 Falun 
Enligt fastställda rutiner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

FALU KOMMUN Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2012-08-29 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

Utdragsbestyrkande: 

§ 173 Ansökan från Bygget om bidrag till aktivitetskassa  

Diarienummer SOC0139/12-753 

Beslut 

Ansökan från Bygget beviljas med 18 000 kronor ur Stiftelsen Johan Sunnanbergs och hans 
hustru Anna Svinséns donation. 

Sammanfattning 
Bygget, som är ett av socialnämndens boenden för män med missbruksproblematik, har ansökt 
genom ansvarig personal, om 18 000 kronor i bidrag för fritidsarrangemang för de boende. Totalt 
har Bygget plats för tio boenden. Kassan ska skötas av personalen men de boende och personal 
beslutar tillsammans om hur kassan ska användas. 

Nämndens beslut är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-07-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Sänds till 
Bygget, Matrisvägen 4 A, 791 44 Falun 

 
 


