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 Sammanträdesdatum  
 2015-09-15 
 

§ 35 Närvaro på sammanträdet  

Beslut 
 
          Mats Wiklund (MP) får närvara på sammanträdet.  
 
Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att Mats Wiklund som är på förslag att utses som ersättare i 
verksamhetsutskottet efter Maj Ardesjö får närvara på dagens sammanträde. 
  



 Sammanträdesprotokoll 5 (19) 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-15 
 

§ 36 Redovisning av ej slutförda motioner  
 KS0023/15  
 
Beslut 
 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
                    
                   Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den 26 
                   augusti 2015 godkänns. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid  
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som 
inte färdigbehandlats. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 
2015. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-08-26. 
Sammanställning av motioner som inte färdigbehandlats. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-09-15 
  
 
§ 37 Beslut om direktupphandling 

arbetsträningsplatser 

 KS0509/15  
 
Beslut 
 
      Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) får i uppdrag att 

starta en direktupphandling via Upphandlingscentralen för att upphandla 
arbetsträningsplatser med social hänsyn. 

 
Sammanfattning 
Behovet av arbetsträning och enklare arbetsuppgifter för att komma tillbaka till 
arbetsmarknaden är stort. Finsam har också sett behovet av detta och ger 200 tkr i medel 
till AIK för att finansiera köp av sådana platser. Både AIK och Finsam önskar att denna 
upphandling ska ske med sociala hänsyn. 

AIK kommer att finansiera upphandlingen med 200 tkr så att den totala upphandlingens 
värde kommer att ligga på 400 tkr. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-01.
  
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen  
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§ 38 Beslut gällande stöd till Svenska Migrationscentret 
 
    KS0217/14  
 
Beslut 
 
      Avtal och medfinansieringsintyg mellan Falu kommun och Svenska Migrationscentret 

ändras så att bidragsumman blir 1,3 miljoner kronor för att anställa personer med 
lönesubvention. 

 
Sammanfattning 
Ett avtal tecknades i september 2014 mellan Svenska Migrationscentret, Arbetsförmed-
lingen i Falun och Falu kommun. Avtalet gäller uppstart av ett lokalkontor inom Svenska 
Migrationscentrets verksamhet i syfte att främja svensk migrationsforskning och skapa 
jobb för personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Avtalet är tecknat 
tillsvidare med 12 månaders uppsägningstid. 
 
Beslutet är enligt arbetsmarknads- integrations- och komptensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-20. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
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§  39 Svar på remiss Ett gemensamt ansvar för mottagande   
                av nyanlända 
 
    KS0517/15 
 
Beslut 
 
      Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse    

överlämnas som svar på remissen Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. 
 
Sammanfattning 
Falu Kommun anser att ett jämnare ansvarstagande för flyktingmottagandet mellan 
Sveriges kommuner är både mer rättvist och nödvändigt för att kunna ha ett större och 
bättre mottagande. Det är ett faktum att nuvarande system inte har varit tillräckligt och 
detta har bl a lett till långa tider på kommunanvisning och att några kommuner tagit väldigt 
stort ansvar och vissa nästan inget alls.  
 
Falu Kommun anser även att utredarens förslag om att mottagandet bör bli proportionerligt 
i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och 
annat mottagande är bra men anser dock att man bör ta viss hänsyn till kommunernas 
tillgång till lediga bostäder eller starkt öka incitamenten till bostadsbyggande i 
kommunerna.   
 
Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-02. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
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§ 40 Lägesbeskrivning avseende mottagande av ensam- 
                kommande flyktingbarn 
 
    KS0516/15  
 
Beslut 
 
      Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Arbetsmarknads-, integrations och kompetensförvaltningen har i år gjort en 
sammanställning av vad som hänt ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar som kommit 
till Falun åren 2007 – 2014. Under de åren så har sammanlagt 86 ungdomar kommit till 
Falun och denna sammanställning bygger på en genomgång av 59 ungdomar som har 
lämnat boenden och vad de gör och var de bor idag. Sammanfattningsvis visar 
sammanställningen på ett bra mottagande i Falun där de flesta ungdomar mår bra och 
studerar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31. 

________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen 
  



 Sammanträdesprotokoll 10 (19) 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-15 
 
 
§ 41 Information från arbetsmarknads-, integrations- och 
                kompetensförvaltningen 
 
    KS0358/10  
 
Beslut 
 
       Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Elisabeth Lundgren, enhetschef, redogör för kommunens vuxenutbildning i dess olika 
former. Nackamodellen, kundvalssystem, auktorisationsmodell och ersättningsnivåer 
redovisas även. Pia Larshans-Bodare, enhetschef, föredrar därefter olika typer av 
arbetsmarknadsinsatser. Lars Jonsson, controller, informerade om flyktingmottagningar 
och därtill kopplade schablonersättningar. Niklas Wolff, enhetschef, redogör för 
arbetscenter med dess arbetsträning. Maria Jonsson, förvaltningschef, informerar om 
verksamhetsplan. 
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§ 42 Information från kultur- och fritidsförvaltningen  
    
Beslut 
 
      Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Pelle Ahnlund, förvaltningschef, redogör för besökstätheten på kommunens 
fritidsanläggningar samt går igenom budget.  
  



 Sammanträdesprotokoll 12 (19) 
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 Sammanträdesdatum  
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§ 43 Rapportering om kulturskolan 

 
Beslut 
 
     Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef, redovisar projektet Kulturhus tio14 
som genomförs i etapper. Dessutom redovisas projektorganisation och 
projektplan, samarbetspartners, synergieffekter, marknadsföring och sätten att 
driva verksamheten på. 
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Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-15 
 
 

§ 44 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 
              Enkät till Faluborna om våld i nära relationer                                     
 KS0527/14  
 
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 
       Motionen Enkät till Faluborna om våld i nära relationer avslås med motiveringen att  
       förslaget inte bedöms vara realiserbart inom ramen för befintliga resurser. 
 
Reservation  
Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet med följande tillägg: KD ser 
motionen som ett steg i förebyggande syfte som på sikt kan minska kostnaderna för 
samhället och bespara lidande för hela familjer. Att avslå motionen p.g.a. brist på resurser 
gör att det blir fördyring och inte besparing som svaret på motionen medger. 
  
Sammanfattning 
I en motion från Katarina Gustavsson (KD) föreslås att en enkät skickas ut till alla Falubor 
med ett antal frågor som berör våld i nära relationer. Syftet med enkäten är att upptäcka det 
stora mörkertalet samt utveckla insatserna till drabbade personer. Förslagsställaren föreslår 
även att ett större samarbete med Landstinget Dalarna skapas angående våld i nära 
relationer. 
 
Beslutet är enligt socialförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-09-04 
Protokoll socialnämnden 2015-02-25 § 26/ tjänsteskrivelse 2015-02-05 
Protokoll omvårdnadsnämnden 2015-06-17 § 98/ tjänsteskrivelse 2015-06-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt socialförvaltningens förslag. 
 
Katarina Gustavsson (KD): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att verksamhetsutskottet beslutar 
enligt Susanne Norbergs förslag (avslag).  
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 Sammanträdesdatum  
 2015-09-15 
 
 
§ 45 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD)  
                Möjligheter till chatt på nätet för våldsutsatta kvinnor 
 
    KS0366/14  
 
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen Möjligheter till chatt för våldsutsatta kvinnor avslås med motiveringen att 
förslaget inte bedöms vara realiserbart inom ramen för befintliga resurser.  

 
Reservation  
Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet med följande tillägg: KD ser 
motionen som ett steg i förebyggande syfte som på sikt kan minska kostnaderna för 
samhället och bespara lidande för hela familjer. Att avslå motionen p.g.a. brist på resurser 
gör att det blir fördyring och inte besparing som svaret på motionen medger. 
 
Sammanfattning 
I en motion från Katarina Gustavsson (KD) föreslås att en chatt skapas på nätet. Möjlig-
heten till en chatt på nätet, ett forum för direktkontakt med en polis, en sjuksköterska, en 
socialsekreterare eller en kurator kan vara ett sätt att nå fler våldsutsatta människor som 
idag inte vågar ge sig till känna. Enligt förslaget ska en kurator, polis, socialsekreterare och 
sjuksköterska minst en gång varannan vecka ha ett öppet forum en bestämd tid. Samarbetet 
ska även ske med landstinget Dalarna. Information ska ges på alla hemsidor av deltagande 
myndigheter.  
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-05-10 
Brottsförebyggande rådets tjänsteskrivelse 2015-06-02 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 
 
Katarina Gustavsson (KD): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att verksamhetsutskottet beslutar 
enligt Susanne Norbergs förslag (avslag).  
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Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-15 
 
 
 § 46 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anders 
                Runström (FAP) Anna Jörgensen (FAP) och Stefan  
                Clarström (FAP) Bascertifiera kommunens föreningar  
                i ekonomi och föreningskunskap 
 
    KS0160/15  
 
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 
     Motionen är besvarad med hänvisning till förvaltningens planerade översyn av      
    föreningsbidrag som bland annat syftar till att kriterierna harmonieras med  
    Folkhälsoprogrammets mål. 
 
Sammanfattning 
I en motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP) Anders Runström (FAP) 
Anna Jörgensen (FAP) föreslås regler för bidrag till föreningar i Falun. De handlar dels  
om att sätta upp regler för hur föreningarna skall planera och följa upp sin verksamhet  
med avseende på ekonomi och dels att kommunens bidrag inom Utmärkt förening ökas 
från 1 636 tkr till 4 636 tkr.  
 
Beslutet är enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2015-02-01 
Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 § 70/ tjänsteskrivelse 2015-04-06 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-15 
 
§ 47 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Kjell 

Hjort (FAP) Tore Karlsson (FAP) Stefan 
Clarström (FAP) och Anna Jörgensen (FAP) 
Ökat antal resursjobb, praktikplatser och 
utbildningsplatser i Falu kommun 

 KS0530/14  
 
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 
       Motionen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
De personer som står långt från arbetsmarknaden och saknat arbete och inkomst under lång 
tid behöver olika former av stöd i form av arbetsmarknadsinsatser, utbildning och rätt 
matchning för att uppfylla de ofta höga kraven för att få en anställning på den reguljära 
arbetsmarknaden.  
 
Modellen med så kallade resursjobb i Falun har kommit till i samverkan mellan arbets-
förmedlingen, arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen samt social-
förvaltningen. Resursjobben är avsedda just för målgruppen arbetslösa personer med 
försörjningsstöd och syftet är att resursjobben ska bidra till långsiktiga effekter. Modellen 
förväntas få positiva konsekvenser ur flera perspektiv både för kommunen och de enskilda 
hushållen. 
 
Beslutet är enligt socialförvaltningens och arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-09-04 
Protokoll kommunfullmäktige 2014-09-18 § 221 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-30 
Protokoll socialnämnden 2015-06-17 § 122/ tjänsteskrivelse 2015-06-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt socialförvaltningens och arbetsmarknads-, 
integrations- och kompetensförvaltningens förslag.  
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Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-15 
 
§ 48 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan  
                Clarström (FAP) Anders Runström (FAP) Anna  
                Jörgensen (FAP) Öka kommunens anslag för  
                aktivitetsstöd till ungdomar upp till 20 år 
 
    KS0182/15  
 
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 
      Motionen är besvarad med hänvisning till att kultur- och fritidsnämnden ser över  
      sina regler för bidrag samt de krav och kriterier en förening ska uppfylla för att vara  
      bidragsberättigad. Först då detta arbete genomförts kan beslut om utökning av årligt  
      anslag till aktivitetsstöd tas vilket då blir en fråga för kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
I en motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP) Anders Runström (FAP) 
Anna Jörgensen (FAP) föreslås regler för bidrag till föreningar i Falun. De handlar dels  
om att sätta upp regler för hur föreningarna skall planera och följa upp sin verksamhet  
med avseende på ekonomi och dels att kommunens bidrag inom Utmärkt förening ökas 
från 1 636 tkr till 4 636 tkr. 
 
Beslutet är enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2015-02-11 
Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 § 69/ tjänsteskrivelse 2015-04-06. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (19) 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-15 
 
§ 49 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och 

Stefan Clarström (FAP) Inrätta fältsekreterare i 
Falu kommun 

 KS0271/14  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 
      Motionen är besvarad genom att verksamhetsutskottet ställer sig positivt till att inrätta 

en fältsekreterarfunktion inom Socialnämndens verksamhetsområde när medel ur 
budgeten kan avsättas för detta ändamål. 

 
Sammanfattning 
I en motion från Maria Gehlin /FAP) och Stefan Clarström (FAP) föreslås att en 
fältsekreterarfunktion ska inrättas i Falu kommun. 

Socialförvaltningen anser att om fältsekreterare ska införas i Falu kommun så bör 
verksamheten bedrivas inom Socialförvaltningen och medel tillskjutas för detta. Frågan om 
uppdrag, gränsdragning och dimensionering skulle även ytterligare behöva utredas och 
tydliggöras. Från socialförvaltningens perspektiv är det av yttersta vikt att få tidig 
kännedom och kontakt med barn, unga och deras familjer så tidigt som möjligt som 
har/riskerar social ohälsa med syfte att förebygga, begränsa och motverka detta. 

Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-03-22 
Protokoll socialnämnden 2014-08-27 § 117 /tjänsteskrivelse 2014-07-24 
Protokoll kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 § 60/ tjänsteskrivelse 2014-09-08 
Protokoll kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-11-25 § 2 
Protokoll kommunstyrelsen 2014-12-02 § 21 
Brottsförebyggande rådets tjänsteskrivelse 2015-07-07. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD): 
Motionen är besvarad genom att verksamhetsutskottet ställer sig positivt till att inrätta en 
fältsekreterarfunktion inom Socialnämndens verksamhetsområde när medel ur budgeten 
kan avsättas för detta ändamål. 
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§ 50 Svar på motion från Ove Raskopp (--) Bristen på      
               delaktighet och insyn i det politiska arbetet 
 
    KS0173/12  
 
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige  
 
     Motionen är besvarad då förslaget redan omhändertagits inom ramen för det 
     kommunikationsstrategiska arbete som skett de senaste åren i Falu kommun. 
 
Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2014/15 lanserades den nya webbplatsen för Falu kommun som är helt 
omarbetad. Strukturen på den nya webbplatsen är anpassad till besökarens sökbeteende, 
snarare än till kommunens interna organisation. Sökfunktionen är också ett område som 
prioriterats i arbetet med den nya webbplatsen.  

Därutöver kommer en utvärdering av kommunens medborgartidning Vårt Falun att 
genomföras under 2015 i syfte att utveckla och utvärdera även den typen av 
kommunikation mot medborgarna.  

Under 2014 infördes en rutin för förstärkt bevakning av nämnder och utskott. 
Kommunikationskontoret gör en sammanfattning av de beslut som fattades vid möten i 
dialog med ordföranden i nämnden/utskottet. På så sätt säkerställs snabbare information till 
medborgarna. Införandet av en gemensam pressfunktion har förstärkt service till media 
som i sig är viktigt för större insyn och delaktighet i det politiska arbetet. Såväl 
rapporteringarna från mötena samt beslutsprotokoll publiceras på kommunens webbplats.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 2011-12-29 
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommunikationskontorets förslag. 
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