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Plats och tid 
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Beslutande 
S Susanne Norberg, ordförande    
S Krister Johansson, 1:e vice ordförande 
M Christina Haggren, 2:e vice ordförande 
S Lena Johnsson 
C Camilla Andersson Sparring 
M Göran Forsén 

 KD Katarina Gustavsson  
 

    
                
                             

Utses att justera   Lena Johnsson  

Justeringsdag  2016-09-16  

Justerade paragrafer 27-36 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

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

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

 Lena Johnsson  

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
Sammanträdesdatum 2016-09-12 
Datum när anslaget sätts upp 2016-09-16 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Karin Kirkham 
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Ej tjänstgörande ersättare 
  S Monica Johnsson 

 C Mats Dahlström    
 MP Mats Wiklund   

 M Håkan Hammar 
L Svante Parsjö Tegnér  

 

Insynsplats             
 V Patrik Liljeglöd  

SD Madelene Vestin  

 

Övriga deltagare  Dan Nygren, kommundirektör 
   Inger Klangebo, chef ledningsförvaltningen 
   Maria Jonsson, chef AIK 
   Pia Larshans-Bodare, enhetschef AIK § 32 
   Mats Berglund, integrationschef § 35-36 
   Lars Ringsby, chef serviceförvaltningen § 35-36 
   Elisabeth Florman, administrativ chef  
   serviceförvaltningen § 35-36 
   Pelle Ahnlund, chef kultur- och  
   fritidsförvaltningen § 35-36 
   Jonas Lennerthsson, ordförande kultur- och 
   fritidsnämnden § 35-36 
   Christina Knutsson, ordförande  
   socialnämnden § 35-36 
   Magnus Nordahl, sektionschef social- 
   förvaltningen § 35-36 
   Sari Nilsson, budgetchef § 35-36 
   Jessica Wide, ordförande barn- och  
   utbildningsnämnden § 35-36 
   Jonatan Block, chef barn- och  
   utbildningsförvaltningen § 35-36 
   Linda Varga, internationell samordnare § 30-31 
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§ 27 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 avslås då flera åtgärder som är i linje med motionens förslag är  
på väg att genomföras. 

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Kjell Hjort, Tore Karlsson, Stefan Clarström och Anna Jörgensen föreslår i 
en motion att antal resursjobb, praktikplatser och utbildningsplatser utökas i Falu kommun 
genom att Falu kommuns försörjningsstöd omedelbart omvandlas till resursjobb, 
praktikplatser och utbildningsplatser i syfte att öka attraktiviteten att bo och verka i Falun.  

Modellen med så kallade resursjobb i Falun har kommit till i samverkan mellan 
arbetsförmedlingen, arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen  
(AIK) samt socialförvaltningen. Resursjobben är avsedda för målgruppen arbetslösa 
personer med försörjningsstöd och syftet är att resursjobben ska bidra till långsiktiga 
effekter.  

Socialnämnden har yttrat sig över försörjningsstödet. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 22 oktober 2015 för att komplettera 
svaret med en kalkyl som ur ett hållbart samhällsperspektiv belyser ekonomin på kort och 
lång sikt och de positiva effekterna av individens möjligheter till meningsfull 
sysselsättning. 
 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens föreslår att motionen är 
besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-05. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-10-22, § 275. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-22, § 240. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 47. 

Protokoll från socialnämnden 2015-06-17, § 122/tjänsteskrivelse 2015-06-04. 

Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-30. 

Motionen 2014-09-04. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Krister Johansson (S), Camilla Andersson 
Sparring (C) och Lena Johnsson (S): Motionen avslås då flera åtgärder som är i linje med  
motionens förslag är på väg att genomföras. 
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§ 28 Redovisning av motioner som inte 

färdigbehandlats den 24 augusti 2016 

 KS0023/16  

Beslut   
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

    Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den  
 24 augusti 2016 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  
14 april 2016. 

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-08-26. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 29 Godkännande av arbetsmarknads-, 

integrations- och kompetensförvaltningens 
verksamhetsplan 2017 

 KS0456/16  
Beslut   
 

Verksamhetsplanen för arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
för 2017 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen för arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) 
gällande 2017 innebär några ändringar i prioriterad målgrupp och små ändringar i insatser. 
AIK kommer att ha ett ESF projekt (Framgången) under 2017 samt vara delaktiga i 
ledningsförvaltningens eventuella ESF projekt, Breddad rekrytering. 

I vissa grupper är arbetslösheten högre t.ex. utrikesfödda och funktionsnedsatta. Detta 
kräver att insatserna inte enbart kan riktas mot individ utan även att AIK måste arbeta mot 
arbetsmarknadens parter. 
 
Beslutet är enligt AIK:s förslag. 
 

Beslutsunderlag 
AIK:s tjänsteskrivelse 2016-08-31. 

Förslag på verksamhetsplan 2017. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 
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§ 30 Information om ICLD-projektet 
   KS0026/16 
 
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Linda Varga, internationell samordnare, lämnar aktuell information om Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) -projektet.  
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§ 31 Information om ESF-projekt om breddad 

rekrytering 

   KS0026/16 
 
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Linda Varga, internationell samordnare, informerar om kommunens ansökan om ESF-
projektet breddad rekrytering. Syftet är att implementera en modell som bidrar till 
integration av nyanlända i Falu kommun samt kompetenshöjning. 

 
Beslutsunderlag 
Skiss över projektidé. 
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§ 32 Information om sommarjobb och sommarskola 

2016 

 KS0274/09  
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Årets sommarjobb har pågått under veckorna 24-32 på 31 arbetsplatser. Det var totalt 878 
ungdomar som sökte till de olika varianterna av sommarjobb inom Falu kommun. 175 
ungdomar (15 med social förtur) lottades till sommarjobb i Falu kommuns olika 
förvaltningar. 40 ungdomar fick sommarjobb som handledare på sommarskolan och 45 
ungdomar fick sommarjobb i roligaste sommarjobbet, som är ett samarbete med 
näringslivsavdelningen där ungdomen får stöd att starta eget företag. 184 ungdomar fick 
sommarjobb i föreningar. Det var totalt 444 ungdomar som fick sommarjobb. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens (AIK) 
förslag.  
 
Beslutsunderlag 
AIK:s tjänsteskrivelse 2016-08-30. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 
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§ 33 Information om nuläge gymnasial 

vuxenutbildning 

 KS0209/16  
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Maria Jonsson, chef arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK), 
lämnar aktuell information om den gymnasiala vuxenutbildningen. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 
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§ 34 Information om översyn av vuxenutbildningen 

 KS0221/15  
 
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Maria Jonsson, chef arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK), 
lämnar aktuell information om översynen av vuxenutbildningen.   

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 
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§ 35 Information om nytt ersättningssystem för 

ensamkommande barn 

 KS0437/16  
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga kommer att 
införas fr o m den 1 januari 2017, vilket kommer att påverka flera förvaltningars 
verksamhet. Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) informerar 
om olika scenarier för utvecklingen 2017. 

 
Beslutsunderlag 
AIKs tjänsteskrivelse 2016-08-02. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 
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§ 36 Dialog kring ensamkommande barn 

   KS0026/16 
 
Sammanfattning 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, socialförvaltningen, barn- 
och utbildningsförvaltningen, ekonomikontoret, serviceförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen för en dialog kring ensamkommande barn och unga. 
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