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§ 12 Svar på motion från Ingrid Näsman (KD) Trygga 
 brandvattnet även i Falun 

 KS0466/11  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad genom fullmäktiges beslut den 22 november 2012 
att ansvaret för spol-och brandposter ligger hos Falu Energi och Vatten AB. 

 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Ingrid Nästman att Falu kommun skriver avtal med 
Räddningstjänstförbundet DalaMitt om skötsel, underhåll och reparationer av 
Faluns brandposter för att trygga brandvattnet även i Falun.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2012 att ansvaret för  
spol-och brandposter ska ligga hos Falu Energi och Vatten AB.  
Motionen är besvarad genom kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2011-09-09. 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-01-29. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Motionären 
Stadskansliet 
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§ 13 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 
 Seniorhotell för äldre över 68 år måste byggas  
 snarast 

 KS0483/14  
Beslut 
  Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att den inte är förenligt med 
omvårdnadsnämndens kärnverksamhet som styrs av socialtjänst- och 
hälso- och sjukvårdslagen. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att ett seniorhotell byggs för äldre över 
68 år med möjlighet att vistas på, i avlastningssyfte och för att motverka 
ensamhet. 
 
Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-08-08. 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-10-20. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt omvårdnadsnämndens förslag. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Motionären 
Omvårdnadsnämnden 
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§ 14 Deltagande i pilotprojektet Beslut på distans 

 KS0215/15  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Falu kommun ska delta i Sveriges Kommuner och Landstings 
pilotprojekt vad gäller beslut på distans. 
 

2. Återrapportering sker till verksamhetsutskottet efter avslutat projekt. 
 
Sammanfattning 
För att vitalisera den kommunala demokratin har Sveriges Kommuner och 
Landsting med stöd från regeringen påbörjat ett arbete med syftet att se över 
möjligheterna att ta fram ett IT-stöd för beslut på distans som har blivit möjligt 
efter en ändring i kommunallagen. Falu kommun erbjuds nu möjligheten att 
testa verktyget och att delta i ett pilotprojekt vad gäller beslut på distans. 

Beslutet är enligt val- och demokratinämndens förslag exklusive beslutspunkt 2 
om återrapportering. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från val- och demokratinämnden 2015-02-09. 
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt val- och demokratinämndens förslag 
med tillägg att återrapportering sker till verksamhetsutskottet efter avslutat projekt. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Val- och demokratinämnden 
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§ 15 Redovisning av ej slutförda motioner 

 KS0023/15  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

 
1. Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats  

den 25 februari 2015 godkänns. 
 

2. Stadskansliets tjänsteskrivelse justeras enligt dagens diskussion till 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

  
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 13 oktober 2014. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-02/sammanställning motioner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag med tillägget att 
stadskansliets tjänsteskrivelse justeras enligt dagens diskussion till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Stadskansliet 
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§ 16 Avveckling av möbelreturen 

 KS0403/10  
Beslut 
 

1. Serviceförvaltningen får i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna 
till att överta möbelreturen från arbetsmarknads- integrations och 
kompetensförvaltningen, utveckla den och redovisa de ekonomiska 
förutsättningarna för verksamheten. 
 

2. Återredovisningen sker i maj 2015. 
 

3. Förvaltningarna uppmanas till att använda möbelreturen i så stor 
utsträckning som möjligt. 

 
Sammanfattning 
Möbelreturen har varit igång sedan 2010 med ett i början mycket positivt 
gehör från kommunens förvaltningar och kontor. Sedan mitten av 2013 har 
möbelreturen delat lokal med Redoo (samverkansprojekt mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- integrations och kompetens- 
förvaltningen). Sedan 2014 kan det konstateras att möbelreturen 
inte är aktiv. 
 
Arbetsmarknads- integrations och kompetensförvaltningen föreslår att 
möbelreturen avvecklas. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- integrations och kompetensförvaltningens  
tjänsteskrivelse 2015-03-03. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt eget förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samtliga förvaltningar 
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§ 17 Översyn av vuxenutbildningen 

 KS0221/15  
Beslut 
 

1. Frågan om en gemensam vuxenutbildningsorganisation för  
skolformerna: grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare,  
särskild utbildning för vuxna och gymnasial vuxenutbildning ska utredas. 
 

2. Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen i samverkan 
med barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utse en utredare 
för uppdraget. 

 
Sammanfattning 
I dag samverkar båda vuxenutbildningsorganisationerna för målgruppernas 
bästa. Studie- och yrkesvägledningen förenar samarbetet med individuella 
studieplaner för den enskilde. Ett gemensamt nytt elevadministrativt system  
implementeras. 
 
Samarbetet behöver förtätas och frågan är om det är möjligt med dagens delade 
organisationer för vuxenutbildningen i kommunen. Båda organisationerna för 
vuxenutbildning ser att frågan är aktuell för en huvudmannaöversyn. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer även att behandla ärendet.  
 
Beslutet är enligt arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 
2015-03-03.  
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 18 Information och lägesbeskrivning från 
 arbetsmarknads- integrations- och 
 kompetensförvaltningen 

 KS0358/10  
Beslut 
 

1. Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
2. Uppmaning till samtliga förvaltningar att bereda plats för 

sommarjobb i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Sammanfattning 
Chefen för arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen och 
Elisabeth Lundgren lämnar aktuell information om verksamheten och  
antalet sommarjobb 2015. 
  
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Samtliga förvaltningar 
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§ 19 Internkontroll för arbetsmarknads- integrations- 
 och kompetensförvaltningen 2015 

 KS0219/15  
Beslut 
 

Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Chefen för arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen informerar 
om internkontrollplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen 
2015. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 12 (14) 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-17 
 
§ 20 Information från FINSAM 

    
Beslut 

 
Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
Förbundschefen från Samordningsförbundet FINSAM, Petra Palmestål 
redogör för verksamheten. 
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§ 21 Information från barn- och utbildnings- 
 förvaltningen 

    
Beslut 
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Chefen för barn- och utbildningsförvaltningen och Björn Ljungqvist, 2:a vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden redogör för förvaltningens uppdrag, 
verksamhet och utmaningar. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 22 Närvaro på sammanträdet 

    
Beslut 
 

Malin Frans får närvara på sammanträdet. 
 

Sammanfattning 
Ordförande föreslår att Malin Frans, praktikant hos kommunstyrelsens ordförande, får 
närvara på dagens sammanträde. 
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