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§ 13 Svar på motion från Katarina Gustavsson 

(KD) E-skola kan hjälpa hemmasittare 

 KS0503/15  
Beslut   
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås. Metoden används redan inom gymnasieskolans IM-
program och finns med i den övergripande digitaliseringsprocessen 
inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förslaget innebär inte någon 
förändring för verksamheten.  
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att införa E-skola, det vill säga 
lektioner online, för att locka hemmasittare tillbaka till skolbänken. 

Barn- och utbildningsförvaltningen använder med framgång denna metod, 
framförallt inom gymnasieskolans IM-program (Individuella program). En 
övergripande digitaliseringsprocess för barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter pågår och i detta arbete ingår att flytta fram positionerna när det 
gäller att införa undervisning online.  

Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23, § 33/tjänsteskrivelse  
2016-03-11. 

Motionen 2015-08-13. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.   
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§ 14 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anna 

Jörgensen (FAP) Anders Runström (FAP) 
och Stefan Clarström (FAP) Tillåt elever som 
hoppar av från gymnasiet få tillgång till 
Introduktionsprogrammet IM 

 KS0677/14  
Beslut   
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås. I Skolverkets Gymnasieskola 2011 uttrycker Skolverket 
att elev som är behörig till ett nationellt program endast ska tas emot på 
introduktionsprogram om det finns synnerliga skäl.  

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Anna Jörgensen, Anders Runström och Stefan Clarström föreslår i en 
motion att tillåta elever som hoppar av från gymnasieskolans nationella program att få 
tillgång till introduktionsprogrammet.  

Den samlade skolledningen för Falu Gymnasium är överens om att det inte är 
aktuellt att låta elever som hoppat av från gymnasiets nationella program få tillgång 
till introduktionsprogrammet.  

Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.   

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-08-26, § 103/tjänsteskrivelse  
2015-08-13.  

Remissvar från arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 2016-05-11. 

Motionen 2014-11-09. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.  
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§ 15 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och 

Björn Ljungqvist (M) Matchning av 
utlandsföddas kompetens gentemot 
näringslivet 

 KS0157/16  
Beslut   
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås då det uppdrag som beskrivs i motionen inte bedöms vara en 
kommunal angelägenhet och det är tveksamt om uppdraget är förenligt med 
kommunallagen.  

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin och Björn Ljungqvist anser att en frivillig inventering bör ske av 
kommunens samtliga asylsökande myndiga personer avseende deras 
kompetensbehörighet inom yrkeslivet och deras språkkunskaper. Motionärerna anser 
också att en kommunal platsbank (näringsliv och offentlig sektor) bör inrättas med 
möjlighet att matcha jobben med de utlandsfödda. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-03-21. 

Motionen 2016-02-02.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningens förslag. 
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§ 16 Godkännande av internkontrollplan för 

arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningen 2016  

 KS0278/16  
Beslut   
Verksamhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Internkontrollplan för arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningen 2016 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll antogs den 12 oktober 2006 
och gäller från den 1 januari 2007. Reglementet syftar till att säkerställa att 
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och interna styrdokument följs, att den 
finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig samt 
att eliminera eller upptäcka eventuella fel och brister. Varje år ska 
styrelsen/nämnder anta en särskild plan för den interna kontrollen enligt de 
gemensamma anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-04-28.  

Förslag till internkontrollplan för arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningen 2016. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningens förslag.  
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§ 17 Godkännande av namnändring för 

Kommunala handikapprådet 
 KS0266/16  
Beslut   
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Ändring av namnet Kommunala handikapprådet till  
Funktionshinderrådet (FR) godkänns. 
 

2. Anvisning för Funktionshinderrådet godkänns. 

 
Sammanfattning 
I Demokratiutredningen, som lämnades till regeringen i januari 2016, föreslås 
att alla kommuner ska ha ett funktionshinderråd. Utredningen menar att 
funktionshinderråden bör användas för strategiska beslut och vägval. Man 
lyfter också fram att de bör vara centralt placerade och att personer i ledande 
ställning i kommunerna och landstingen deltar i rådens arbete. I Falu kommun 
är det organiserat på detta sätt.  

Kommunala handikapprådet, KHR, beslutade den 9 mars 2016 att, under 
förutsättning av kommunstyrelsens godkännande, ändra namn till 
Funktionshinderrådet, förkortat FR.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-18.  

Förslag till anvisningar för Funktionshinderrådet 2016-05-03. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Håkan Hammar (M): Enligt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
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§ 18 Justerad organisation av Falu kommuns 

kommunikationsverksamhet 
 KS0108/16  
Beslut   
Verksamhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Falu kommuns övergripande kommunikationsverksamhet samlas och 
samordnas inom kommunikationskontorets organisation från den 1 
september 2016. 

2. Omorganisationen hanteras ekonomiskt mellan förvaltningarna via 
årsabonnemang. 

3. Beslut från kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 februari 2013 
om att varje förvaltning ska ha utsett informationsansvarig med 
erforderlig kompetens och avsatt tid upphävs.  

4. Kommande rekryteringar av kommunikatörer och 
kommunikationsstrateger ska ske inom kommunikationskontorets 
organisation och inte ute på förvaltningarna. 

 
Sammanfattning 
I slutet av november 2015 inleddes en översyn av Falu kommuns 
kommunikationsverksamhet.  Översynen genomfördes för att belysa, dels hur väl 
kontoret lever upp till sitt uppdrag, dels hur behovet av kommunikativa tjänster 
ser ut idag jämfört med när rapporten Översyn och analys av informations- och 
kommunikationsverksamheten Falu kommun gjordes i november 2012. 
Översynen skulle också belysa vilka fördelar och nackdelar som finns med 
befintlig organisation där det finns kommunikatörer även i ett par förvaltningar 
(arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen samt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen), samt om kommunikationsverksamheten är i 
behov av någon organisatorisk förändring. 

Översynen slår fast att nuvarande organisatoriska struktur inte fungerar optimalt 
och att den kommunikativa verksamheten är i behov av att samlas och samordnas 
för att fungera så effektivt som möjligt. Genom en organisationsförändring kan de 
resurser som Falu kommun lägger ner på kommunikativ verksamhet användas 
mer effektivt.  

Beslutet är enligt kommunikationskontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-25. 

Protokoll från CSG central samverkansgrupp Falu kommun 2016-05-11. 

Rapport översyn kommunikationsarbete Falu kommun 2016-03-16. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Lena Johnsson (S): Enligt 
kommunikationskontorets förslag.  
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§ 19 Uppdrag till arbetsmarknads-, integrations- 

och kompetensförvaltningen att samordna 
ny organisation för vuxenutbildningen 

 KS0221/15  
Beslut   
 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda frågan närmare med 
inriktningen att all vuxenutbildning samlas under kommunstyrelsens ansvar i 
arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen med 
genomförande årsskiftet 2016-2017. 
 

Sammanfattning 
En översyn beställdes av kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 2 april 2015 och 
genomfördes av KPMG. Denna översyn visade fördelar med att organisera Falu 
kommuns vuxenutbildning under en förvaltning. I översynen rekommenderades att 
denna förvaltning skulle vara arbetsmarknads-, integrations- och kompetens-
förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget.  

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-05-04. 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-04-27, § 56/tjänsteskrivelse  
2016-03-17.  

KPMG:s slutrapport Översyn av vuxenutbildningen 2016-02-24. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden  

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
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§ 20 Införande av valfrihetssystem för gymnasial 

vuxenutbildning 

 KS0209/16  
Beslut   
 

1. Ett valfrihetssystem, auktorisation, införs från den 1 januari 
2017 för gymnasial vuxenutbildning vilken idag bedrivs inom 
arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen. 

2. Utbildning i svenska för invandrare ingår i sin helhet i 
valfrihetssystemet från den 1 januari 2017. 

3. Svenska som andra språk på grundläggande nivå inklusive 
orienteringskurser erbjuds förutom i Komvux egen regi även 
inom valfrihetssystemet från den 1 januari 2017. Särskild 
utbildning för vuxna och övriga kurser inom grundläggande 
vuxenutbildning bedrivs fortsatt i egen regi. 

4. En resultatbaserad ersättningsmodell införs för gymnasial 
vuxenutbildning, utbildning i svenska som andra språk på 
grundläggande nivå och utbildning i svenska för invandrare. 

5. Inget bonussystem för utbildningsanordnare ska tillämpas. 

 
Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 4 februari 2015 
fick arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen i uppdrag att se över 
hur vuxenutbildningen skulle kunna lämpa sig för ett valfrihetssystem. Förvaltningen 
kunde konstatera att utbildning i svenska för invandrare och kommunal 
vuxenutbildning är en sådan verksamhet och beslutade att se över förutsättningarna 
för en öppen vuxenutbildning med möjligheter för fler utbildningsföretag att etablera 
sig i Falun. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-05-09. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 21 Information om arbetsmarknadsåtgärder 

inom arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningen 

 KS0304/16  
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetsmarknadsåtgärder till personer som av olika 
anledningar står utanför arbetsmarknaden. Syftet med åtgärderna är att personerna ska 
nå eller närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. 

En stor del av arbetet är på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Enligt en överenskommelse 
med Arbetsförmedlingen ska förvaltningen hitta och erbjuda arbetsträningsplatser (med 
handledning) till deltagare i jobb, utvecklings- och ungdomsgarantin. Målet är att 
Arbetsförmedlingen ska få ett bra underlag för att kunna arbeta vidare med deltagaren. 

Arbetsmarknadsenheten arbetar även med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 
Det innebär att söka upp alla ungdomar mellan 16 -20 år som varken arbetar eller 
studerar och erbjuda någon form av aktivitet. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-05-11. 

Översikt arbetsmarknadsenhetens uppdrag. 

Översikt arbetsmarknadsenhetens verksamheter. 
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§ 22 Information om matchningsåtgärder inom 

Arbetsförmedlingen 

    
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.   
 

Sammanfattning 
Jan Sundqvist, utredare på Arbetsförmedlingen, informerar om den aktuella 
arbetsmarknadssituationen och de utmaningar som finns i Falun att matcha 
utlandsföddas kompetens med arbetsmarknadens behov. 
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§ 23 Lägesbeskrivning och genomförande av 

flyktingmottagande 2016 

 KS0308/16  
Beslut   
 

1. Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 

2. Serviceförvaltningen får i uppdrag att skaffa bostäder för nyanlända. 
 
Sammanfattning 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen bedömer att Falun, 
förutom bostäder från Kopparstaden och bostäder som införskaffas genom projektet 
”Öppna ditt hem” hos privata hyresvärdar, kommer att behöva fler bostäder och 
framförallt bostäder för ensamhushållen.  

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-05-09.  

Migrationsverkets prognos för flyktingmottagandet april 2016. 

Årsplanering för mottagande av nyanlända till Falun och Dalarna 2016.  
 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 

Serviceförvaltningen 
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§ 24 Information om sommarjobb 2016 

 KS0274/09  
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Pia Larshans-Bodare, enhetschef på arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningen, informerar om sommarjobb för ungdomar i Falu kommun. I 
dagsläget finns 437 sommarjobb anmälda.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-03-14, § 8.  
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§ 25 Information om e-arkiv 

    
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Eva Dahlander, kanslichef, och Kerstin Söderlund, nämndadministratör, informerar om 
elektronisk arkivering och hur samverkan med andra kommuner sker.    
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§ 26 Information om pågående arbete inom 

kultur- och fritidssektorn 

    
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
 
Sammanfattning 
Pelle Ahnlund, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, och Jonatan Block, chef för 
barn- och utbildningsförvaltningen, informerar om det aktuella läget för biblioteks- och 
fritidsgårdsverksamheten i Falu kommun.  
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