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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Monica Jonsson (S) 
   Joakim Storck (C) § 31-36 
   Maj Ardesjö (MP)  
   Håkan Hammar (M)  
    
 
Insynsplats   Patrik Andersson (V)  
   Staffan Terning (SD) 

 

Övriga deltagare  Mats Dahlström § 31-35 
   Kommundirektören § 30-36 
   Elisabeth Lundgren § 35 
   Caroline Haeffner § 35 
   Eva Elmén § 33 
   Tommy Qvarforth § 32 
   Laila Edholm § 34 
   Karin Perérs § 31 
   Niklas Wolff § 31 
   Anna Hägglund § 36 
   Pia Joelsson § 36 
   Sekreteraren 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
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 med obetalad tid emellan tas bort inom   vård och hemtjänst ............................ 4 

§ 24 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M)   Om det skapas 
 förutsättningar för äldre att enkelt träna balans  och styrka skulle många 
 fallolyckor kunna förhindras ............................................................................. 5 

§ 25 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström  (FAP) och Kjell 
 Hjort (FAP) Inför trygghetsboende/  serviceboende med halvinackordering  
 för kommunens  äldre med möjlighet till social samvaro .................................. 6 

§ 26 Svar på motion från Mats Dahlström (C) Angeta Ängsås  (C)  Anna Hägglund 
 (C) Dan Westerberg (C) Ge hemsjukvården  tydligt ansvar att ta över i det 
 ögonblick patienten skrivs ut  från sjukhuset .................................................... 7 

§ 27 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö  Tegnér (FP) Insyn 
 och öppenhet i Falu kommun ............................................................................ 8 

§ 28 Årsredovisning för Samordningsförbundet Finsam  Falun 2014 ....................... 9 

§ 29 Svar på medborgarförslag Flagga med regnbågsflaggan  i samband med 
 Pridefestivalen ................................................................................................ 10 

§ 30 Svar på remiss Förslag till reviderad regional   överenskommelse för  
 etablering av nyanlända,   Vägen in 2015-2020 .............................................. 11 

§ 31 Lägesrapport sociala företag ........................................................................... 12 

§ 32 Redovisning av Falu kommuns sommarjobb 2015 .......................................... 13 

§ 33 Återrapport om boendeplatser för ensamkommande barn ............................... 14 

§ 34 Uppföljning av integrationspolitiska programmet 2015 .................................. 15 

§ 35 Information om Tillväxttraineeprojektet ......................................................... 16 

§ 36 Information från omvårdnadsförvaltningen .................................................... 17 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 4 (17) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 23 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Verka för  
 att delade turer med obetalad tid emellan tas bort inom  
 vård och hemtjänst 

 KS0329/14  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige: 
 

1. Bifalla motionen gällande att verka för att ofrivilliga delade turer med flera  
timmars obetald tid emellan inte ska förekomma. 

2. Avslå motionen gällande inga turer under 5 timmar.  
3. Avslå motionen gällande att önskescheman ska råda vid planering av  

arbetstiden på samtliga enheter i Falu kommun. 
 

Reservation 
Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att ta bort de delade turerna och att personalen 
själva lägger sina scheman.  
 
Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-04-23. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-04-22/tjänsteskrivelse 2014-07-29. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Krister Johansson (S)  
och Christer Carlsson (M): Enligt omvårdnadsnämndens förslag med tillägget 
av ordet ofrivilliga delade turer. 
 
Katarina Gustavsson (KD): Bifall till motionen i fullo. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att verksamhetsutskottet 
beslutar enligt Susannes Norbergs m fl förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 24 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M)  
 Om det skapas förutsättningar för äldre att enkelt träna balans 
 och styrka skulle många fallolyckor kunna förhindras 

 KS0578/13  
 
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

 
Motionen bifalls genom att Folkhälsorådet avser att arbeta med frågan under den 
kommande mandatperioden.  

  
Sammanfattning 
Lars Runsvik och Bertil Eek föreslår i en motion att uppdra till berörda förvaltningar att 
utreda äldres fallolyckor och föreslå förebyggande åtgärder i form av styrke- och 
balansträning.  
 
Beslutet är enligt Folkhälsorådets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-02. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18/tjänsteskrivelse 2013-10-25. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-02-13. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-06-05/tjänsteskrivelse 2014-05-15. 

Folkhälsorådets tjänsteskrivelse 2015-02-24. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Christina Haggren (M):  
Enligt Folkhälsorådets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 25 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström 
 (FAP) och Kjell Hjort (FAP) Inför trygghetsboende/ 
 serviceboende med halvinackordering för kommunens 
 äldre med möjlighet till social samvaro 

 KS0417/14  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med bakgrund av att det redan finns trygghetsboenden/ 
serviceboenden där det bedrivs regelbunden social samvaro och att 
restaurangverksamhet inte ingår i omvårdnadsnämndens uppdrag. 

  
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Stefan Clarström och Kjell Hjorth föreslår i  
en motion att trygghetsboende/serviceboende med halvinackordering ska införas  
för kommunens äldre med möjlighet till social samvaro.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-06-15. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-04-22/tjänsteskrivelse 2015-03-18. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt omvårdnadsnämndens förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 

§ 26 Svar på motion från Mats Dahlström (C) Angeta Ängsås  (C) 
 Anna Hägglund (C) Dan Westerberg (C) Ge hemsjukvården 
 tydligt ansvar att ta över i det ögonblick patienten skrivs ut 
 från sjukhuset 

 KS0545/14  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalls. 
2. Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att göra de anpassningar av modellen 

som krävs för att tillämpa den i Falun.  
 
Sammanfattning 
Mats Dahlström, Agneta Ängsås, Anna Hägglund och Dan Westerberg föreslår i en motion 
att ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta över i det ögonblick patienten skrivs ut från 
sjukhuset.  
 
Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-09-10. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-04-22/tjänsteskrivelse 2015-04-10. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Christer Carlsson (M):  
Enligt omvårdnadsnämndens förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 27 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö 
 Tegnér (FP) Insyn och öppenhet i Falu kommun 

 KS0556/11  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad då förslaget är beaktat i kommunikationsplattformen för Falu 
kommun. 

 
Sammanfattning 
Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att  
Falu kommuns informationspolicy revideras för att öka öppenhet och insyn. 
 
Beslutet är enligt kommunikationskontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2011-10-12. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommunikationskontorets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 28 Årsredovisning för Samordningsförbundet Finsam 
 Falun 2014 

 KS0024/15  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Samordningsförbundet Finsam Faluns årsredovisning för 2014 godkänns. 

2. Revisionsberättelse avseende 2014 läggs till protokollet. 

3. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014. 

 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Finsam Falun bildades den 1 januari 2006 enligt Lagen om 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet är en  
fristående juridisk organisation som är bildat av parterna Falu kommun, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna och Försäkringskassan. 
Syftet är att utveckla nya former när det gäller samverkan för organisation och  
arbetssätt – alltid med individens fokus och behov i centrum. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-04-21/Protokoll Finsam Falun 2015-03-26, 
Årsredovisning 2014, Revisionsberättelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 29 Svar på medborgarförslag Flagga med regnbågsflaggan 
 i samband med Pridefestivalen 

 KS0488/13  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Medborgarförslaget bifalls i den del som är Falu kommuns ansvarsområde gällande 
användning av regnbågsflaggan i samband med Pridefestivalen. I övrigt avslag.  
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falun från och med år 2014 flaggar med  
regnbågsflaggan i samband med Pridefestivalen. Vidare förslås att Region Dalarna 
verkar för att alla kommuner i Dalarna tar samma ställningstagande och står upp för 
alla människors lika värde samt att busstrafiken i Dalarna också flaggar med 
regnbågsflaggan under Pridefestivalen.  
 
Kommunikationskontoret föreslår att medborgarförslaget är besvarat.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-08-05. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-26. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Medborgarförslaget bifalls i den del som är Falu 
kommuns ansvarsområde gällande användning av regnbågsflaggan i samband med 
Pridefestivalen. I övrigt avslag.  
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 30 Svar på remiss Förslag till reviderad regional  
 överenskommelse för etablering av nyanlända,  
 Vägen in 2015-2020 

 KS0350/15  
Beslut 
 

1. Verksamhetsutskottet ställer sig bakom Länsstyrelsens förslag. 
 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna 
principöverenskommelsen den 3 juni 2015. 

 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har, tillsammans med berörda, tagit fram ett reviderat förslag på en 
regional överenskommelse för etablering av nyanlända, Vägen in 2015-2020.  
Revideringen innebär bland annat att samtliga länsaktörer och kommuner involveras 
i överenskommelsen och dess vägledande principer.  
 
Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Krister Johansson (S): Enligt 
ledningsförvaltningens förslag. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen 
Ledningsförvaltningen 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 31 Lägesrapport sociala företag 

 KS0717/13  
Beslut 
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Karin Perérs och Niklas Wolff lämnar aktuell information om sociala företag, 
återrapporterar genomförda åtgärder och lämnar en beskrivning över den 
problematik som finns för sociala företag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens  
tjänsteskrivelse 2015-05-12. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 32 Redovisning av Falu kommuns sommarjobb 2015 

 KS0274/09  
Beslut 

 
Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  

 
Sammanfattning 
Arbetsmarknads- integrations och kompetensförvaltningen (AIK) följer  
kommunstyrelsens allmänna utskotts riktlinjer från den 22 januari 2014 för  
fördelning och tillsättning av sommarjobben. Lönekostnaden för de sommarjobb  
som lottas fördelas på AIK 75 % och anställande förvaltning 25 %.  
 
Tommy Qvarforth redovisar Falu kommuns sommarjobb 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens  
tjänsteskrivelse 2015-05-12. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 33 Återrapport om boendeplatser för ensamkommande barn 

 KS0345/14  
Beslut 
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Migrationsverkets prognos till regeringen den 3 februari 2015 framgår bland annat 
att cirka 7 800 ensamkommande barn beräknas komma att söka asyl i Sverige under 
2015. Behovet av platser är fortsatt stort. Fördelningstalet för Falun är fortfarande 27 
asylplatser för ensamkommande barn. Den 26 november 2014 beslutade 
kommunstyrelsens verksamhetsutskott att ge uppdrag åt arbetsmarknads- integrations- 
och kompetensförvaltningen att i samråd med kommunfastigheter och Kopparstaden 
starta boenden utifrån platsbehoven när lämpliga lokaler införskaffats. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens  
tjänsteskrivelse 2015-05-05. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 34 Uppföljning av integrationspolitiska programmet 2015 

 KS0287/15  
Beslut 
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
I november 2013 antog kommunfullmäktige ett reviderat integrationspolitiskt  
program. Beslutet innebar att förvaltningarna skulle välja ut en process att arbeta 
med i riktning mot de övergripande strategiska målen i programmet. Enligt  
programmet ska sedan arbetet redovisas i kommunens årsredovisning. Det är 
integrationsrådets och mångfaldskommunikatörens uppgift att stödja  
förvaltningarna i deras arbete med integration. Laila Edholm lämnar aktuell  
information. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens  
tjänsteskrivelse 2015-05-06. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samtliga förvaltningar, kontor och bolag 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 35 Information om Tillväxttraineeprojektet 

 KS0348/15  
Beslut 
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen (AIK), näringslivskontoret och 
Arbetsförmedlingen samarbetar kring ett nytt arbetssätt under 2015 för utveckling av 
analys, matchning och kompetensförsörjning riktat mot tillväxtföretag i Falun. 
AIK har anställt en utbildningsmäklare som utvecklar metoder för uppdraget. Projektet har 
pågått sedan årsskiftet 2015. Caroline Haeffner och Elisabeth Lundgren lämnar aktuell 
information. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (17) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-26 
 
§ 36 Information från omvårdnadsförvaltningen 

    
Beslut 

 
Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
Anna Hägglund och Christer Carlsson, omvårdnadsnämndens presidium, och Pia Joelsson, 
förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen redogör för förvaltningens uppdrag, 
verksamhet och utmaningar. 
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