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Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 161

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Förändring av föredragningslistan
Diarienummer SOC0004/14-700

Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:


Ny rubrik ärende 16: Förlängning av tidsbegränsat förordnande för sektionschef
Vuxensektionen



Nytt ärende: Bidrag ur stiftelse, Falu God Man och Förvaltarförening. Tas upp
som ärende 19.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 162

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Nedläggning av faderskapsutredning

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte
tillgänglig.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 163

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Nedläggning av faderskapsutredning

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte
tillgänglig.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 164

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Nedläggning av faderskapsutredning
Diarienummer

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte
tillgänglig.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 165

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Särskilt förordnad vårdnadshavare
Diarienummer

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte
tillgänglig.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 166

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Rapportering av ej verkställda beslut SoL, tredje kvartalet 2014
Diarienummer SOC0015/14-787

Beslut
1. Nämnden godkänner rapporten.
2. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer
3. Till kommunfullmäktige anmäls att ett ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen har inrapporterats till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Sammanfattning
Varje kvartal ska, enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL, gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
För tredje kvartalet 2014 har ett ärende rapporterats som ej verkställt. Det avser kontaktperson och beslutet fattades den 10 juli 2014. Klienten har fått förslag om kontaktperson
men tackat nej.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-24

___________________________________________________________________
Sänds till
Kommunfullmäktige i Falu kommun
Falu kommuns revisorer

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 167

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Ordförandebeslut LVU och LVM 2014
Diarienummer SOC0011/14-002

Innehåller hemliga uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen och är därför inte
tillgänglig.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 168

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer SOC0016/14-002

Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 19 november
2014, § 168 godkänns.
Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation ska redovisas för socialnämnden.
1. Tecknade avtal september 2014. Förteckning 2014-11-10, beslut 36-46. Dnr
SOC0018/14
2. Protokoll från socialförvaltningens sektionssamverkan LSS 2014-10-20. Dnr
SOC0013/14
3. Kurs/konferens/förrättningar socialnämnden. Förteckning 2014-11-11, beslut
7-12. Dnr SOC0012/14
4. Personalärenden – anställningar och entlediganden. Beslut 723-760. Pärmförvaring
5. Protokoll MBL 2014-10-14, Överläggning i enskilt personalärende. Dnr
SOC0019/14
6. Enskilda ärenden vid LSS-, Vuxen- samt Barn- och familjesektionerna oktober
2014. Dnr SOC0037/14
7. Sociala utskottets protokoll 2014-10-06, § 364 och 2014-10-07, § 365-411.
Pärmförvaring
8. Lex Sarah-ärende vid LSS-sektionen, Anmälan till IVO. Dnr SOC0168/14

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 169

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Muntlig information
Diarienummer SOC0007/14-700

Beslut
Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den
19 november 2014, § 169.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde lämnas följande information:
Ordförande Christina Knutsson (S):







Dagliga verksamheterna inom LSS, Slussen, Järlinden och Dv City anordnar öppet
hus, bazar och loppis nu i slutet av november och början av december.
Kontaktpolitikern vid respektive verksamhet uppmanas att besöka verksamheten
då.
Samtliga politiker i Falu kommun har fått ett informationsbrev om reglering av
utrustning vid mandattidens slut.
Ordföranden tillsammans med förvaltningschef och några ytterligare
chefstjänstemän har fått utbildning i telefonisystemet Rakel som kommer att
användas under Skid-VM.
Socialjouren i Borlänge går inte att använda för akuta händelser relaterade till SkidVM. Socialförvaltningen kommer att ha en egen beredskap för sådana ärenden.
Eva Kyrk (M) redogör från besök vid kommunpsykiatrins dagliga sysselsättning
Öppet Hus där hon är kontaktpolitiker.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden
§ 170

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Skriftliga delgivningar
Diarienummer SOC0006/14-700

Beslut
Nämnden har tagit del av de skriftliga delgivningarna som förtecknats i protokoll den
19 november 2014, § 170.
Sammanfattning
Socialförvaltningen redogör för ovan rubricerade ärende i tjänsteskrivelse daterad den 6
november 2014 med bilagor enligt följande:
1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-13, § 253; kommunens
delårsrapport per 2014-08-31 med årsprognos för Falu kommun. Dnr
SOC0003/14-042
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-10-14, § 159;
Införande av Kontaktcenter. Övrig post 2014-10-17
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-10-15, § 101; Nulägesbeskrivning av serviceavdelningens arbete med FM-tjänster. Övrig post
2014-10-24
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-10-15, § 104, Nytt
gruppboende i Herrhagen. Övrig post 2014-10-24
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-10-15, § 105, Rapport – färdigställda investeringsprojekt. Övrig post 2014-10-24
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-10-15, § 99; Utökning av antalet platser för mottagande av ensamkommande barn. Övrig post
2014-10-23
7. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-10-15, § 105;
Kontaktcenter. Övrig post 2014-10-23
8. Protokollsutdrag kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-10-15, § 109; Beslut om Heltidsavtal. Övrig post 2014-10-23
9. Protokoll från kommunala handikapprådet och dess arbetsutskott 2014-09-24.
Övrig post 2014-10-14
10. Protokoll från kommunala handikapprådets arbetsutskott 2014-10-07. Övrig
post 2014-10-23
11. Information från IVO om rapport ”Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och
unga?”. Övrig post 2014-10-22.
12. Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket om anvisning av
ensamkommande barn – utvidgade möjligheter. Övrig post 2014-10-24

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 171

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Uppföljning Intern kontroll 2014
Diarienummer SOC0202/13-007

Beslut
Den interna kontroll som utförts utifrån tidigare fastställd internkontrollplan för 2014
godkänns.
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 18 december 2013 om internkontrollplan för 2014. Planen
innehöll följande moment som har kontrollerats av förvaltningen.


Upphandling är gjord vid större beställning/inköp av varor, tjänster och entreprenader och har genomförts i enlighet med gällande bestämmelser i LOU och riktlinjer i
kommunen. (Obligatoriskt moment för alla förvaltningar.)



Politiskt fattade beslut som ska verkställas under året återrapporteras till
nämnd/styrelse. (Obligatoriskt moment för alla förvaltningar.)



Att personal söker efter uppgifter som inte är nödvändiga för utförandet av de egna
arbetsuppgifterna.



Att personal hanterar personuppgifter enligt vad offentlighets- och sekretesslagen
(OSL) och personuppgiftslagen (PUL) kräver.

Samtliga moment har kontrollerats. Det har visat sig att rutiner fungerar bra men behöver i
vissa fall utvecklas och förtydligas. De utbildning- och informationsinsatser som genomfördes under 2012 och 2013 har gjort att en ökad medvetenhet har uppnåtts hos chefer och
medarbetare om hur inköp ska ske. Den interna ansvarsfördelningen för hantering av personuppgiftslagen bör ses över samt hur relationen till eventuella centrala funktioner
(centralt PUL-ombud) i kommunen ser ut.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-11

___________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Kommunrevisionen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 172

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Rapportering av socialnämndens fattade beslut 2013
Diarienummer SOC0178/14-700

Beslut
1. Nämnden har tagit del av sammanställningen daterad 2014-11-03
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att följa upp de beslut som inte verkställts alternativt
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 politiska beslut”, ska samtliga nämnder i Falu kommun årligen upprätta en sammanställning
över sina fattade beslut.
Kommunfullmäktiges beslut har syftet att förhindra att politiskt fattade beslut inte verkställs. Genom att följa upp besluten ges ett kvitto på att fattade beslut verkställts och samtidigt belyses de ärenden som ännu inte verkställts.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-07

___________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 173

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Ekonomisk rapport till och med oktober 2014
Diarienummer SOC0003/14-042

Beslut
Nämnden har tagit del av den ekonomiska rapporten till och med oktober 2014.
Sammanfattning
Socialförvaltningen redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med oktober 2014
samt analys, planerade och vidtagna åtgärder för att få ekonomin i balans.









Socialnämndens verksamheter beräknas få ett underskott jämfört med budget på 10,9 mkr till årets slut.
Socialnämnden, förvaltningsledning och administration bedöms vara i linje med
budget.
Vuxensektionens prognos uppgår till ett underskott på -1,9 mkr varav det största
underskottet hänförs till HVB-placeringar inom missbruksområdet med -4,0 mkr.
Barn- och familjesektionens prognos är ett underskott på -5,0 mkr främst på grund
av att antal placeringar och vårddygn på HVB-hem kommer att överstiga budgeterad nivå med -9,5 mkr. Antal anmälningar är på årets högsta nivå med 187
stycken. Prognosen för familjehem är ett överskott på +0,5 mkr och prognosen för
jourhem är ett underskott på -0,5 mkr. Kontaktpersoner och myndighetsgrupperna
prognostiseras till ett överskott på +2,0 mkr respektive +2,5 mkr.
LSS-sektionens prognos uppgår till ett underskott på -4,0 mkr. Nya assistansärenden beräknas överskrida budget med -1,5 mkr. Befarade ökningar av externa placeringar beräknas överskrida budget med -1,5 mkr och grupp- och servicebostäder
med -1,0 mkr.
Den ackumulerade sjukfrånvaron uppgår till 6,0 % i oktober. Målet enligt förvaltningens styrkort är att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5 % år 2014. På grund av
efterrapporteringar i lönesystemet kan sjukfrånvaron bli något justerad jämfört med
förra månadsrapporten.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens ekonomiska rapport, 2014-11-11

___________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Kommunrevisionen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 174

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Ambitionsnivå avseende utsatta EU-medborgare
Diarienummer SOC0169/14-700

Beslut
Nämnden har tagit del av den muntliga informationen som förtecknats i protokoll den
19 november 2014, § 174.
Sammanfattning
Utredningssekreterare Ylva Renström visar ett bildspel som lyfter frågan om nämndens
ambitionsnivå avseende utsatta EU-medborgare. Nämnden diskuterar frågan och kommer
fram till att det är ett kommungemensamt ansvarsområde som bör diskuteras mer innan
beslut om ambitionsnivå kan fattas.
Gruppledarna i samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige kommer att få
informationen för vidare diskussion.
Beslutsunderlag
Bildspel daterad 2014-11-19

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 175

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Motion från Katarina Gustavsson (KD): Möjligheter till chatt på nätet
för våldutsatta kvinnor
Diarienummer SOC0110/14-008

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Katarina Gustavssons (KD) motion ”Möjligheter till chatt för våldsutsatta kvinnor” avslås då förslaget inte bedöms vara realiserbart inom ramen för befintliga resurser.
Sammanfattning
Socialnämnden har remitterats Katarina Gustavssons (KD) motion ”Möjligheter till chatt
för våldsutsatta kvinnor”. Motionsställaren föreslår att en chatt skapas på nätet där en polis,
en sjuksköterska, en socialsekreterare och en kurator minst en gång varannan vecka ska ha
ett öppet forum en bestämd tid. Samarbetet ska även ske med landstinget Dalarna. Information ska ges på alla hemsidor av deltagande myndigheter. Syftet är att nå fler våldsutsatta människor som idag inte vågar ge sig till känna.
Nämnden är positiv till en ökad tillgänglighet generellt genom en utveckling och breddning
av formerna för kommunikation med kommuninvånarna. Motionen pekar på ett behov och
en önskvärd utveckling generellt men hur förslaget ska finansieras framgår inte. Förslaget
är inte realiserbart inom ramen för befintliga resurser.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-04

___________________________________________________________________
Sänds till
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 176

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Förlängning av tidsbegränsat förordnande, sektionschef Vuxensektionen
Diarienummer SOC0174/14-023

Beslut
Förordnandet för sektionschef Åsa Johansson förlängs till och med 31 december 2018.
Sammanfattning
Sektionschefen för vuxensektionen Åsa Johanssons förordnande löper ut den 31 december
2014. Nytt kontrakt föreslås löpa på fyra år. För högre befattningar inom socialförvaltningen tillämpas tidsbegränsade kontrakt för sektionschefer. Aktuell befattningshavare har
en tillsvidareanställning utan chefsförordnande som grundanställning. Kontrakten följer en
standardmall som upprättats och beslutats av kommunstyrelsen.
Förvaltningschef har träffat vuxensektionens ledningsgrupp och fört en dialog utifrån olika
frågeställningar såsom ledarskap, verksamhet, arbetsmiljö och utveckling. Dialog har
också förts med fackliga företrädare och förlängningen är förhandlad.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-10

___________________________________________________________________
Sänds till
Sektionschef Åsa Johansson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 177

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Bidrag ur stiftelse, Dagverksamheten i Grycksbo (Omvårdnadsförvaltningen)
Diarienummer SOC0179/14-753

Beslut
Dagverksamheten i Grycksbo beviljas 2 000 kronor till aktivitet i form av julbord från
stiftelsen Social Samfond S 5.
Sammanfattning
Dagverksamheten i Grycksbo har ansökt om fondmedel för att ordna en aktivitet för pensionärer i form av gammaldags julbord. Beräknat antal deltagare är ca tio personer.
Stiftelsen Social Samfond S 5 är lämpligt då avkastningen bl.a. får användas till trivselbefrämjande åtgärder för pensionärer inom Falu kommun.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-04

___________________________________________________________________
Sänds till
Dagverksamheten Grycksbo

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FALU KOMMUN
Socialnämnden

§ 178

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Bidrag ur stiftelse, Falu Förenade Spel
Diarienummer SOC0161/14-753

Beslut
Avslag på ansökan från föreningen Falu Förenade Spel om ekonomiskt bidrag ur fond
till material.
Sammanfattning
Föreningen Falu Förenade Spel erbjuder barn och ungdomar i Bojsenburg en mötesplats
med meningsfulla alternativ till aktiviteter under lov. Målgrupp 6-16-åringar i Bojsenburg.
Föreningen har datorer och TV-spel och har nu ansökt om bidrag för att köpa in en TV,
gärna med biosystem. Föreningen vill samarbeta med Let´s do it now och i samverkan med
studieförbunden Sensus, NBV samt ungdomsstyrelsen.
Nämnden har redan beviljat pengar ur fonder till Föreningen Bojsenburgs ungdomsråd
2013 och 2014. Den föreningen vänder sig till samma målgrupp som föreningen Falu
Förenade Spel gör och de erbjuder också olika aktiviteter, som t.ex. bio och spelkvällar.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-17

___________________________________________________________________
Sänds till
Föreningen Falu Förenade Spel

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2014-11-19

Bidrag ur stiftelse, Falu God man & Förvaltarförening
Diarienummer SOC0165/14-753

Beslut
Falu God man & förvaltarförening beviljas bidrag med 20 000 kronor ur Stiftelsen
Ericssonska fonden för pauvres honteux.
Jäv
Ersättare Malin Wellhardh (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning
Falu God man & förvaltarförening är en ideell intresseförening för God man/Förvaltare
som bildades 2013. Uppdraget, förordnat av tingsrätten via kommunens överförmyndarverksamhet, är en del i samhällskedjan för att få enskilda människor med ett hjälpbehov att
få en väl fungerande vardag. Föreningen ansöker om 20 000 kronor till fortbildning, kostnader i samband med interna möten, tryckkostnader för broschyrer, en mobiltelefon, porto
och dylikt.
Stiftelsen Ericssonska fonden för pauvres honteux är lämplig då den får användas för behövande i Falu kommun samt till kollektiva sociala ändamål inom Falu kommun.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-20

___________________________________________________________________
Sänds till
Falu God man & Förvaltarförening

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2014-11-19

Samråd detaljplan för bostäder i Jugansbo, Vika
Diarienummer SOC0166/14-214

Beslut
Nämnden har inget att invända mot den föreslagna detaljplanen och lämnar därmed
inga synpunkter.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt detaljplan för bostäder i Jugansbo, Vika till bland andra
socialnämnden för synpunkter.
Detaljplanen ska skapa möjligheter för bostäder på en udde i Runn ca 1,5 km norr om Vika
Kyrkby, på en privat fastighet där det tidigare legat ett sågverk. Det ska möjliggöras för ca
15 friliggande villor och de ska anpassas till den kulturhistoriskt intressanta miljön. Den
allmänna tillgängligheten till stränderna ska säkerställas likväl som goda livsvillkor för
växt- och djurliv.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-31

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2014-11-19

Samråd detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset
Diarienummer SOC0158/14-214

Beslut
Nämnden har inte något att invända mot detaljplanen och lämnar därmed inget yttrande
till byggnadsnämnden.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har remitterat detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset
till bl.a. socialnämnden för synpunkter.
En ny detaljplan behöver upprättas för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset. Området
består av fem parhus, och mindre komplementbyggnader, som utgör fem fastigheter. Syftet
är att möjliggöra delning av fastigheterna så att varje lägenhet ska utgöra en egen fastighet.
Planen omfattar även en bit allmän plats, parkmark som föreslås bli kvartersmark för bostäder och bli en del av en privat fastighet.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-17

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2014-11-19

Samråd detaljplan för Slussens småbåtshamn
Diarienummer SOC0160/14-214

Beslut
Nämnden har inget att invända mot den föreslagna detaljplanen och lämnar därmed
inget yttrande till byggnadsnämnden.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har remitterat detaljplan för Slussens småbåtshamn till bl.a. socialnämnden för synpunkter.
Syftet med detaljplanen är att reglera mark mellan allmän plats och kvartersmark för att
möjliggöra en utveckling av småbåtshamnen vid Slussen då båtklubben vill anlägga en ny
brygga längs strandkanten. Denna del som idag är allmän plats, föreslås bli kvartersmark
för småbåtshamnen, medan piren som idag sköts av båtklubben, blir allmän plats och
kommer att vara tillgänglig för allmänheten.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-17

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2014-11-19

Samråd områdesbestämmelser för Östanfors och upphävande av
detaljplaner i Östanfors
Diarienummer SOC0152/14-213, SOC0153/14-214

Beslut
Nämnden har inget att invända mot områdesbestämmelser för Östanfors och upphävande av detaljplaner i Östanfors och lämnar därmed inget yttrande till byggnadsnämnden.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden i Falun har remitterat områdesbestämmelser för Östanfors och upphävande av detaljplaner i Östanfors till bl.a. socialnämnden för synpunkter.
Syftet med upphävande av detaljplanerna inom Östanfors är att ersätta dem med områdesbestämmelser, med krav på anpassning till den kulturhistoriskt intressanta miljön vid uppförande av nya byggnader och som skydd för äldre bebyggelse. Förslaget innebär också att
möjliggöra och medge en måttfull blandning av olika verksamheter. Genom upphävande
av gällande detaljplaner och införande av områdesbestämmelser ges förutsättningar för
rationell hantering av bygglovsärenden.
Nämnden har inget att invända mot förslaget då inga större förändringar görs av befintliga
förhållanden och upphävandet bedöms inte medföra någon väsentlig påverkan på kulturmiljön.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-17

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2014-11-19

Samråd fördjupad översiktsplan för Born
Diarienummer SOC0167/14-212

Beslut
Nämnden har inget att invända mot den fördjupade översiktsplanen för Born och lämnar därmed ingen synpunkt till byggnadsnämnden.
Sammanfattning
Socialnämnden har getts tillfälle att lämna synpunkter på fördjupad översiktsplan för Born.
Syftet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Born är att i ett tidigt stadium samla
information om förutsättningarna och skapa en samlad syn på de ramar som ska styra områdets framtida utveckling. Området avgränsas av E 16, Gamla Stångtjärnsvägen, Faluån
samt Södra Mariegatan. Området består av ett antal olika fastigheter med olika ägare. Det
som kan bli aktuellt i framtiden är att Born föreslås bli en förtätning av bebyggelse i centrala Falun. Området skulle kunna inrymma 100-150 bostäder.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-03

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

