
 1 (17) 
 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
Sammanträdesdatum 

2014-11-26 
    
 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2014-11-26  
Datum när anslaget sätts upp 2014-12-08  Exkl § 5 som anslagits 2014-11-26  
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Karin Kirkham 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid  Rådhusets Sessionssal, kl. 13:15–16:30  

Beslutande S 
S 
M 
S 
C 
M 
KD 

Susanne Norberg, ordförande 
Krister Johansson, 1:e vice ordf. 
Christina Haggren, 2:e vice ordf. 
Lena Johnsson 
Camilla Sparring 
Göran Forsén 
Katarina Gustavsson 

 

Ej 
tjänstgöran-
de ersättare 

S       Monica Jonsson 
S       Anna Strindberg 
 

M     Christer Carlsson 
C      Joakim Storck §2-7, 9-12 
 
 

Insynsplatser FAP    Maria Gehlin 
V        Patrik Andersson 

  
Utses att justera  Krister Johansson 
Justeringsdag  2014-12-08 
Justerade paragrafer  1-13 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
 Karin Kirkham 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
 Susanne Norberg 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
 Krister Johansson  



 2 (17) 
 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
Sammanträdesdatum 

2014-11-26 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Övriga Mats Dahlström § 11 
 Ekonomichefen § 1-3, 7-9, 11-13 
 Kanslichefen § 11 
 Personalchefen § 1-12 
 Kommunikationschefen § 11 
 Chef arbetsmarknads- och integrationskontoret  
 Controller Per Eriksson § 11 
 Enhetschef John Nises § 4 
 Fordonsansvarig Claes Forsman § 13 
 Kommundirektörssekreterare Linda Varga § 2-3, 7-9, 11 
 Demokrativägledare Pernilla Nylander § 11 
 Sekreterare Karin Kirkham  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 (17) 
 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
Sammanträdesdatum 

2014-11-26 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Innehållsförteckning  
 

§ 1 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD)  
Uppsägning av avtalet med Migrationsverket och 
anpassning av ett nytt avtal efter ekonomi och hur 
assimileringen av individerna i kommunen går ............................. 4 

§ 2 Falu kommuns arbete med hållbarhetsprogrammen ...................... 5 

§ 3 Svar på revisionsrapport över granskning av 
delårsrapport per 2014-08-31 ........................................................ 6 

§ 4 Slutrapporter Arenan Academy ..................................................... 7 

§ 5 Ytterligare utökning av antalet platser för mottagande av 
ensamkommande barn ................................................................... 8 

§ 6 Information om arbetsmarknads- och 
integrationsförvaltningens organisation och 
verksamhetsplan .......................................................................... 10 

§ 7 Fastställande av förvaltningsgemensamma 
granskningsområden i internkontrollplaner 2015 ........................ 11 

§ 8 Periodrapport oktober 2014 ......................................................... 12 

§ 9 Godkännande av avtal om växling av 
semesterdagstillägg till semesterdagar ........................................ 13 

§ 10 Information om resultatet av medarbetarenkäten "Attityd 
2014"............................................................................................ 14 

§ 11 Information om medborgarundersökning våren 2014 ................. 15 

§ 12 Information om rekrytering IT-chef ............................................ 16 

§ 13 Information om kommunens personbilar .................................... 17 

 



 4 (17) 
 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
Sammanträdesdatum 

2014-11-26 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 1 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD)  
Uppsägning av avtalet med Migrationsverket och 
anpassning av ett nytt avtal efter ekonomi och hur 
assimileringen av individerna i kommunen går 

KS0294/14 

Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Knut C.A. Scherman föreslår i en motion att avtalet med migrationsverket 
rivs upp och läggs på en för kommunen mer rimlig nivå, där inte antalet 
lediga lägenheter bestämmer antalet invandrare. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-03-27.  

Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Göran Forsén (M): 
Enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 
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§ 2 Falu kommuns arbete med hållbarhetsprogrammen 

KS0229/13 

Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Förslag till förändringar av organisation, arbetssätt och styrning  
för arbetet med hållbarhetsprogrammen i Falu kommun antas. 

 

Protokollsanteckning 
Christina Haggren (M) lämnar följande anteckning till protokollet:  
Invänder  mot organisatorisk hemvist av hållbarhetsprogrammen.  
De ska finnas under kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 
Under 2014 har kommunstyrelseförvaltningen, på uppdrag av allmänna 
utskottet och i samråd med parlamentariska ledningsgruppen och 
gruppledarna, genomfört en organisationsöversyn och förändring av 
kommunens förvaltningsstruktur. En del i arbetet har varit att särskilt  
belysa hållbarhetsarbetet för att skapa förutsättningar för att arbetet, 
processer och styrning sker på effektivaste och bästa sätt. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Krister Johansson 
(S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 3 Svar på revisionsrapport över granskning av 
delårsrapport per 2014-08-31 

KS0591/14 

Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse, den 1 november 2014, lämnas  
som kommunstyrelsens svar på revisionsrapport om granskning av 
delårsrapport per 2014-08-31. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorernas biträde, revisionsbyrån KPMG, redogör 
under sammanfattningen i sin granskningsrapport över kommunens 
delårsbokslut 2014 för sina iakttagelser och synpunkter. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport om granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-11-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 4 Slutrapporter Arenan Academy 

KS0122/12 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Unga i Falun som hoppar av eller inte går ut gymnasiet med godkända  
betyg kommer till arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) ofta 
genom att de söker försörjningsstöd på socialförvaltningen, då de varken får 
något jobb eller kan ta sig vidare i utbildningssystemen.  

I en utlysning under 2011 från Europeiska Socialfonden (ESF) såg AIK en 
möjlighet att i projektform testa nya sätt att ta sig in i vuxenlivet och komma 
till självförsörjning. Resultatet blev att under tiden hösten 2012 till maj 2014 
kom 137 unga till projektet Arenan Academy med fokus på att hitta helt 
individanpassade lösningar. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-15. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 5 Ytterligare utökning av antalet platser för mottagande av 
ensamkommande barn 

KS0577/14 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens ordförande får fortsatt delegation att teckna 

överenskommelsen med Migrationsverket om utökning av 
överenskomna platser för mottagandet av ensamkommande barn 
enligt fördelningstal Dalarna från Länsstyrelsen. 

2. Arbetsmarknads- och integrationskontoret får i uppdrag att, i samråd 
med kommunfastigheter och Kopparstaden, starta boenden utifrån 
platsbehoven när lämpliga lokaler införskaffats. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Reservation 
Katarina Gustavsson (KD) lämnar reservation mot beslutet. Med tanke på 
bostadsläget i kommunen och den totala planeringen för flyktingarna så 
anser jag i det läget att det blir svårt för nykomlingarna att få ett bra 
mottagande. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2014 trädde den nya lagen om utökade befogenheter för 
Migrationsverket att anvisa ensamkommande ungdomar till kommunerna 
ikraft. Länsstyrelserna har i samverkan med Migrationsverket tagit fram en 
fördelningsmodell som visar hur anvisningarna ska fördelas mellan landets 
samtliga kommuner.  

Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl har 
fortsatt öka kraftigt vilket har lett till att Migrationsverket har ökat sin 
senaste prognos för 2015 i november 2014. Av prognosen framgår att 8000 
ensamkommande barn uppskattas söka asyl under 2015. Länsstyrelsen höjde 
därefter fördelningstalen för hela landet och fördelningstalet för Falun blev 
27 asylplatser för ensamkommande barn. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

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

Katarina Gustavsson (KD): Avslag till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-11-11. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
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§ 6 Information om arbetsmarknads- och integrations- 
förvaltningens organisation och verksamhetsplan 

KS0358/10 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets chef presenterar 
organisationsbild och verksamhetsplan 2015 för nya arbetsmarknads- 
integrations- och kompetensförvaltningen. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-11. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
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§ 7 Fastställande av förvaltningsgemensamma 
granskningsområden i internkontrollplaner 2015 

KS0035/14 

Beslut 
Förvaltningsgemensamma granskningsområden för 
internkontrollplaner 2015 i Falu kommuns förvaltningar och  
helägda bolag fastställs i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
 

Sammanfattning 
Falu kommuns nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av 
kommunfullmäktige den 12 oktober 2006 och gäller från den 1 januari 
2007. Det innebär bland annat att styrelse/nämnder årligen ska anta en 
särskild kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen. Modell för 
arbetet med internkontrollplaner i Falu kommuns verksamheter antogs av 
kommunstyrelsens allmänna utskott den 9 oktober 2011. 

Gemensamma, förvaltningsövergripande granskningsområden är 
obligatoriska och läggs till i förvaltningarnas och bolagens 
internkontrollplaner. De beslutas i kommunstyrelsens allmänna utskott  
eller i kommunstyrelsen. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-11-10. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 8 Periodrapport oktober 2014 

 KS0014/14 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Ekonomichefen lämnar information om den senaste periodrapporten, per 
den 30 oktober 2014. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 9 Godkännande av avtal om växling av 
semesterdagstillägg till semesterdagar  

KS0578/14 

Beslut 
1. Avtal om växling av semesterdagstillägg till semesterdagar tecknas 

med fackförbunden FSA, Jusek, Lärarnas Riksförbund, Sveriges 
Arkitekter, Ledarna och Skolledarförbundet. 

2. Förhandlingschefen får i uppdrag att teckna avtal med 
fackförbundens företrädare. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunen avser att teckna avtal om växling av semesterdagstillägg mot 
extra semesterdagar som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelser 2014-10-13, 2014-10-13, 2014-10-18, 
2014-10-20, 2014-10-22, 2014-10-24. 

Sänds till 
Samtliga kontor och förvaltningar 
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§ 10 Information om resultatet av medarbetarenkäten "Attityd 
2014" 

KS0051/14 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Sedan 2008 har Falu kommun genomfört en kommungemensam  
medarbetarundersökning vartannat år. Det övergripande syftet med 
medarbetarundersökningen är att få en bild av hur det ser ut i organisationen 
och utifrån resultaten ge möjlighet för de olika enheterna att själva ta fram 
prioriterade utvecklingsåtgärder.  Syftet är också att undersökningen både 
ska främja det positiva och starka i arbetsklimatet samt ge underlag för att 
arbeta med de områden som inte fungerar tillfredsställande. Detta för att 
stärka Falu kommun som en attraktiv arbetsgivare med effektiva och 
hälsosamma arbetsplatser. 

Personalchefen redovisar resultatet från den genomförda 
medarbetarundersökningen. 

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-11-04. 

 

Sänds till 
Personalkontoret 
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§ 11 Information om medborgarundersökning våren 2014 

  

Beslut 
Utskottet har tagit del av redovisningen. 

Sammanfattning 
Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges 
kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. I undersökningen 
våren 2014 deltog 56 kommuner, varav Falu kommun var en.  

Kommunikationschefen och controller Per Eriksson redovisar Falu 
kommuns resultat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarundersökning – våren 2014. 

Sänds till 
Kommunikationskontoret 

Ekonomikontoret 
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§ 12 Information om rekrytering IT-chef 

KS0057/14 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Kommundirektören fick i uppdrag på kommunstyrelsens allmänna utskotts 
sammanträde den 15 oktober 2014 att teckna anställningsavtal med Henrik 
Walve som ny IT-chef med början den 1 januari 2015. Anställningsdatum 
har därefter ändrats till den 15 januari 2015. 

Sänds till 
Kommundirektören 

Personalkontoret 
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§ 13 Information om kommunens personbilar 

  

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
På grund av överprövningar av samtliga upphandlingar av personbilar har 
det blivit drygt ett års fördröjning innan nya avtal har kunnat skrivas. Det 
innebär att inga nya bilar har kunnat beställas under 2014. Den 11 november 
2014 skrevs avtal om leveranser av miljöbilar och övriga personbilar. 

Fordonsansvarig Claes Forsman lämnar aktuell information om Falu 
kommuns personbilar. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets redovisning av Falu kommuns personbilar. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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