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§ 1 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Slå ihop 
 gymnasieskolan/vuxenutbildningen och arbets- och 
 integrationskontoret i en gemensam utbildnings- 
 och kompetensförsörjningsnämnd 

 KS0335/12  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
den 13 mars 2014 om ny nämndsorganisation att gälla fr o m  
mandatperioden 2015-2018. 
 

2. Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att kontinuerligt följa upp strategiska samverkanssatsningar mellan 
berörda förvaltningar i syfte att uppnå självständiga kommuninvånare 
med god delaktighet i samhället som sin tur ska främja en egen försörjning. 

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin (FAP) föreslår i motion att det utreds om lämpligheten och 
konsekvenserna av att arbetsmarknads- och integrationskontorets (AIK) 
verksamheter, gymnasieskolans verksamheter och vuxenutbildningens  
verksamheter förs ihop under en ny och gemensam politisk nämnd. Dessutom föreslås: 

- att ett omställningsarbete omedelbart genomförs som innebär en  
omfördelning av resurser från kommunens stödverksamheter till  
kommunens kärnverksamheter.  

- att kommunfullmäktige omedelbart ger kommundirektören  
(skolförvaltningen, socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen) i 
uppdrag att ta fram ett förslag till skolplan/utbildningsplan (med tillhörande 
strategier) där alla barn får förutsättningar att genom utbildning skapa 
en positiv och oberoende framtid. 
 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 13 mars 2014 om ny nämndsorganisation 
föreslår den Parlamentariska ledningsgruppens att motionen avslås.  
 
Beslutet är enligt den Parlamentariska ledningsgruppens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Parlamentariska ledningsgruppens förslag 2014-11-26. 
Protokoll från socialnämnden 2012-11-21, § 232. 
Protokoll från skolnämnden 2012-12-12, § 218. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Krister Johansson (S): Enligt den Parlamentariska ledningsgruppens 
förslag.  
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§ 2 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD)  
 Återupprätta skolnämnden i Falun 

 KS0460/13  
Beslut 
Verksamhetutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen bifalls med anledning av kommunfullmäktiges beslut  
den 13 mars 2014 om ny nämndsorganisation fr o m nästa mandatperiod  
och i den delen som avser inrättande av en barn- och utbildningsnämnd  
fr o m den 7 november 2014. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson (KD) föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att återupprätta skolnämnden i Falun. Den Parlamentariska  
ledningsgruppen (PLG) har av kommunstyrelsen fått uppdraget att lämna förslag 
på svar. 
 
PLG har under hösten 2013 och vintern 2013/2014 diskuterat behov av reviderad 
nämndsorganisation fr o m kommande mandatperiod. I det sammanhanget  
diskuterades nämndernas organisation, mål och syfte. PLG är enig om att en  
skolnämnd ska finnas organiserad under den mandatperiod som nu har påbörjats. 
  
Kommunfullmäktige har också bifallit detta förslag den 13 mars 2014. Nämnden 
inrättades fr o m den 7 november 2014 och benämns som barn- och  
utbildningsnämnden. Därmed är motionens syfte bifallet. 
 
Beslutet är enligt den Parlamentariska ledningsgruppens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-03. 
Den Parlamentariska ledningsgruppens tjänsteskrivelse 2014-11-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Krister Johansson (S): Enligt den Parlamentariska ledningsgruppens förslag. 
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§ 3 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 
 
Ärendet utgår då det inte är färdigberett. 
 
Sammanfattning 
Mats Dahlström, Agneta Ängsås, Anna Hägglund och Dan Westerberg 
föreslår i en motion att hemsjukvården ska ges ett tydligt ansvar att ta över i 
det ögonblick patienten skrivs ut från sjukhuset. Samma modell som i Gävle 
kommun ska införas med den ökade tryggheten det innebär för färdigbehandlade 
patienter på sjukhus och med den bättre fungerande vårdkedja detta leder till mellan 
sjukhusvård och kommunens insatser. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-09-11. 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-12-03, § 161. 
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§ 4 Uppföljning av försäkringsskador 2014 

 KS0039/15  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Täcka skadekostnaden under 2014 om 1 910 548 kronor. 
 

2. Finansiering ska ske ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning föreligger avseende reglering av skadekostnader för egendoms- 
skador som skall bekostas inom ramen för den interna försäkringsrörelsen 2014.  
 
Grunden för hur kommunen hanterar försäkringsfrågor är den samma för 
2014 som för 2013. 
 
Kommunens självrisk för egendomsskador har under året varit 444 000 kronor 
och den interna självrisken som förvaltningarna fått betala 3 000 kronor.  
 
Premien för egendoms- och ansvarsförsäkringen under 2014 uppgår till  
1 515 908 kronor.  
 
Skadekostnaderna under 2014 uppgår, efter avdrag för interna självrisker, 
till 1 910 548 kronor. Skadekostnaderna täcks inom ramen för den interna 
försäkringsrörelsen inklusive balanserat resultat från 2013.  
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-01-12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Krister Johansson (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 5 Antagande av kommunikationsplan för  
 mångfaldsarbetet 2015-2017  

 KS0124/15  
Beslut 
 

1. Kommunikationsplan för mångfaldsarbetet 2015-2017 antas med  
justeringar enligt dagens diskussion. 
 

2. Uppföljning av planen sker efter 6 månader. 
 
Sammanfattning 
Mångfaldsarbetet handlar i stor utsträckning om långsiktig opinionsbildning för 
att öka acceptansen för mångfaldssamhället. Mångfaldskommunikatörens  
uppgifter är omvärldsbevakning, upplysning, utarbeta faktamaterial, genomföra 
värderingsövningar och andra former av upplevelsebaserad kommunikation 
i syfte att öka dialogen med medborgarna kring flyktingmottagande och integration. 
Kommunikationsplanen för mångfaldsarbetet beskriver mål och strategier för 
detta arbete.  
 
Beslutet är enligt arbets- integrations- och kompetensförvaltningens förslag 
exklusive justeringar enligt dagens diskussion. 
 
Beslutsunderlag 
Arbets- integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-
26/Kommunikationsplan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Krister Johansson (S) med instämmande av Lena Johnsson (S): 
Enligt arbets- integrations- och kompetensförvaltningens förslag med justeringar enligt 
dagens diskussion. Kommunikationsplanen följs upp efter 6 månader.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbets- integrations- och kompetensförvaltningen 
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§ 6 Antagande av rutiner för individinsatser avseende 
 mottagande av ensamkommande barn 

 KS0161/15  
Beslut 
 

Rutiner för individinsatser avseende mottagande av ensamkommande 
barn antas.  

 
Reservation 
Christina Haggren (M), Göran Forsén (M) och Katarina Gustavsson (KD) 
reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning 
Falu kommun har sedan november 2007 tagit emot ensamkommande flyktingbarn 
och ungdomar. Under november 2014 utökade kommunen sitt mottagande till två 
boenden. Alltsedan starten har olika praxis avseende individuella insatser för de 
ensamkommande barnen och ungdomarna skapats inom verksamheten. 
 
Alla individuella insatser har skapats med barnen/ungdomarnas bästa i siktet. 
De stärker ungdomarna i arbetet att integreras i samhället samt ökar känslan 
av tillhörighet i det svenska samhället. Alla insatser sker inom ramarna för de 
statliga bidragen till verksamheterna samt i enlighet med arbetsmarknads-  
integrations- och kompetensförvaltningens (AIK) övergripande målsättning 
att AIK arbetar för att främja integration och allas möjlighet till delaktighet i 
samhället. 
 
Beslutet är enligt arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens  
tjänsteskrivelse 2015-01-30. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Krister Karlsson (S): Enligt arbetsmarknads- integrations- och 
kompetensförvaltningens förslag. 
 
Christina Haggren (M): Enligt arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens 
förslag, men att flitpeng för deltagande vid kommunens sommarskola tas bort. 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar därmed förslagen och finner att verksamhetsutskottet beslutar enligt 
arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens förslag. 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen  
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§ 7 Återrapport avseende utökning av antalet anvisningsbara 
 platser i överenskommelsen om mottagande av nyanlända 
 invandrare 

 KS0463/14  
Beslut 
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunsstyrelsens allmänna utskott beslutade den 3 juni 2014 att utöka 
mottagandet av nyanlända invandrare från totalt 120 platser till 152 platser. Det är 
de anvisningsbara platserna som har utökats från 70 till 102 och de 50 platserna för 
självbosättare ändrades inte. Beslutet innebar en viljeinriktning och skulle  
återrapporteras till utvecklingsutskottet. Sedan utökningen av mottagandet har  
flera samverkansträffar skett med bl.a. Landstinget, socialförvaltningen och  
Kopparstaden. 
 
Under 2014 tog Falu kommun emot 170 nyanlända invandrare inklusive 
ensamkommande barn, varav 43 är anvisade och 127 är självbosättare. Kommunen 
tog inte emot tillräckligt många anvisade enligt överenskommelsen 
men däremot tog vi emot många fler självbosättare. Länsstyrelsen anser att det är  
bra att vi strävar mot att ta emot fler anvisade, men att det ändå är bra att man lyckats 
åtminstone ta emot fler självbosättare för det lättar trycket på de anvisade platserna. 
AIK har sedan utökningen förstärkt personalstyrkan för att kunna ta emot fler och 
vid samverkansträffen med Kopparstaden så har vi kommit fram till att vi behöver 
ca tre lägenheter per månad för att klara av det ökade mottagandet.  
 
Kopparstaden omsätter ca 100 lediga lägenheter per månad och bedömningen är 
att tre lägenheter per månad skulle kunna avsättas för flyktingmottagning.  
Kopparstaden tar stor hänsyn till att sprida lägenheter i olika bostadsområde för att 
förebygga segregation. Överenskommelser med barn- och utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen har förnyats. De statliga schablonersättningarna är fördelade 
per individ i överenskommelserna med berörda förvaltningar. 
 
Beslutet är enligt arbets- integrations- och kompetensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbets- integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-28. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbets- integrations- och kompetensförvaltningen  
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§ 8 Återrapport avseende återsökning av medel för 
 flyktingmottagning i Falu kommun 

 KS0439/14  
Beslut 
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 17 september 2014 att ge 
arbetsmarknads- och integrationskontoret i uppdrag att i samarbete med 
omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen inrätta en samordningsfunktion 
för återsökning av statliga ersättningar för flyktingmottagning i Falu kommun.  
Sedan dess har arbets- integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) anställt en 
samordnare för uppdraget och två samverkansträffar mellan AIK, socialförvaltningen  
och omvårdnadsförvaltningen har hållits som har resulterat i att rutiner för återsökning  
av statliga ersättningar för flyktingmottagning i Falu kommun har upprättats.  
 
AIK har tillsammans med socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen påbörjat 
arbete med att identifiera personer som man kan återsöka ersättningar från 
Migrationsverket.  
 
Beslutet är enligt arbets- integrations- och kompetensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbets- integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-29.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbets- integrations- och kompetensförvaltningen 
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§ 9 Upphandling av mentorsutbildning 

 KS0162/15  
Beslut 
 

Arbets- integrations- och kompetensförvaltningen får i uppdrag att upphandla 
mentorsutbildning och andra gruppverksamheter.  

 
Sammanfattning 
Ungefär 50 anställda har genomgått en mentorutbildning de senaste åren.  
Utbildningen tar upp baspersonalens behov av ökade kunskaper om kommunen,  
personlig utveckling, skapande av nätverk, hur man coachar sina arbetskamrater,  
att vara en förebild för Falu kommun, bemötande av arbetskamrater, kunder och  
anhöriga och olika roller på arbetsplatsen. 
 
Finansiering sker inom budgetram. Beräknad upphandlingskostnad  
ca 1 miljon fördelat på tre år. 
 
Beslutet är enligt arbets- integrations- och kompetensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbets- integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-03. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbets- integrations- och kompetensförvaltningen 
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§ 10 Information och lägesbeskrivning från arbetsmarknads- 
 integrations- och kompetensförvaltningen 

 KS0358/10  
Beslut 
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Chefen för arbets- integrations- och kompetensförvaltningen redogör för  
förvaltningens verksamhet, bokslut 2014, budget och framtid. 
 
Beslutsunderlag 
Arbets- integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-03. 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbets- integrations- och kompetensförvaltningen 
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§ 11 Beslut om upphandling av gymnasial vuxenutbildning 

    
Beslut 
 

1. Arbets- integrations och kompetensförvaltningen uppdras att genomföra 
upphandling av gymnasial vuxenutbildning, behörighetsgivande kurser samt  
kurser ur restaurang- och livsmedelsprogrammet. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
Sammanfattning 
De senaste två åren har gymnasieskolan och vuxenutbildningen på arbets- integrations- 
och kompetensförvaltningen (AIK) samarbetat om gymnasial vuxenutbildning inom 
allmänna ämnen för högre studier och restaurangutbildning med på plats studier i 
gymnasiekolans lokaler. Överenskommelsen avslutas den 31 juli 2015 varvid gymnasial 
vuxenutbildning på AIK behöver genomföra ny upphandling för att säkra vuxnas behov av 
utbildning. 
 
Beslutet är enligt arbets- integrations och kompetensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbets- integrations och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-11. 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Arbets- integrations och kompetensförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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