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Ej tjänstgörande ersättare  S Monica Jonsson 
   MP Mats Wiklund 
   M Håkan Hammar 
   C Joakim Storck § 55 
    

Insynsplats   FAP Cecilia Zandieh Sulin 
   V Patrik Liljeglöd 
   SD Madelene Vestin 
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   Richard Holmqvist § 55 
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   Niklas Wolff, chef arbetscenter § 53 
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§ 51 Upphandling av boenden för ensamkommande 

barn 

 KS0635/15  
Beslut 
 

 Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen får i uppdrag att 
 genomföra en upphandling gällande boenden för ensamkommande flyktingbarn 
 via Upphandlingscenter.  

 
Sammanfattning 
Falu kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om totalt 40 platser, varav 
27 för asylsökande barn. Falu kommun har utifrån överenskommelsen gjort en plan för 
skapandet av boenden för ensamkommande flyktingbarn som i dagsläget bygger på att det 
är 27 asylsökande barn, vilka arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
(AIK) ska skapa boenden för. Två boenden kommer att stå klara till februari 2016 med 
totalt 26 boendeplatser. Ytterligare två boenden planeras under 2016. 

Flyktingströmmarna till Sverige och Falun ser i dagsläget inte ut att minska och läget 
kommer att kvarstå. AIK vill därför upphandla boenden för ensamkommande flyktingbarn 
som komplement till Kombo. 
 
Beslutet är enligt AIKs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
AIKs tjänsteskrivelse 2015-11-03. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 
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§ 52 Upphandling av handledningsinsatser för 

personal på Kombo 

 KS0632/15  
Beslut 
 

 Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen får i uppdrag att 
 starta en upphandling gällande handledningsinsatser för personalen på 
 Kombo/Integration.  

 
Sammanfattning 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) har gått från att ha ett 
boende för ensamkommande flyktingbarn med åtta i personalgruppen till att under 2016 ha 
sex boenden i drift med ca 60 i personalgruppen. Flyktingmottagandet ökar till Falun och 
målgrupperna ändras över tid. AIKs personal står inför nya utmaningar som kan och ska 
genomgå handledning. 
 
Beslutet är enligt AIKs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
AIKs tjänsteskrivelse 2015-11-03. 

_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
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§ 53 Begränsning av stöd och höjning av avgift för 

snöskottning och gräsklippning för 
pensionärer 

 KS0618/15  
Beslut 
 

1. Begränsa stödet till de pensionärer som uppbär stöd i form av hemtjänst eller 
boendestöd från omvårdnadsförvaltningen. 
 

2. Avgiften höjs från 180 kr per genomförande till 220 kr (exklusive moms) per 
timme från och med årsskiftet 2015-2016. Avgiften beräknas utifrån uppdrag per 
timme och restid debiteras inte. 

 
 
Sammanfattning 
Arbetscenter har under lång tid gett stöd till ett 80-tal pensionärer i kommunen i form av 
snöskottning och gräsklippning. Arbetet genomförs av personer som är hänvisade till 
kommunen via Arbetsförmedlingen och det är bra arbetsträning. Arbetet är tidskrävande 
och behovet hos Faluns pensionärer ökar i och med att allt fler bor kvar i radhus och villor 
med tillhörande trädgårdar. Arbetscenter har inte resurser att fortsätta denna aktivitet som 
den är upplagd idag.  
 
Beslutet är enligt AIKs förslag med förtydligandet att avgiften beräknas utifrån uppdrag 
per timme och restid debiteras inte. 
 
Beslutsunderlag 
AIKs tjänsteskrivelse 2015-11-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Krister Johansson (S), Christina Haggren (M), 
Camilla Sparring (C), Lena Johnsson (S) och Göran Forsén (M): Enligt AIKs förslag med 
förtydligandet att avgiften beräknas utifrån uppdrag per timme och restid debiteras inte. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 

Omvårdnadsförvaltningen 
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§ 54 Lägesbeskrivning om mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn och flyktingar 

 KS0516/15  
Beslut 
 

 Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Maria Jonsson, chef för AIK, lämnar aktuell information om kommunens asylboende, 
evakueringsboende och flyktingsituation. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 
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§ 55 Information från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

   KS0026/15 
Beslut 
 

 Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Margaretha Åslund, chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet och aktuella frågor och 
utmaningar. Jonny Gahnshag, ordförande och Richard Holmqvist, vice ordförande i miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden, svarar på frågor. 
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§ 56 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) En väg in 

princip för föreningslivet i Falu kommun 

 KS0204/15  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

  
  Motionen är besvarad genom att kultur- och fritidsförvaltningen redan arbetar 
  med förbättringar inom de föreslagna områdena. 

 
Sammanfattning 
Åsa Nilser föreslår i en motion att kommunstyrelseförvaltningen tar fram en lathund för att 
informera om till vilken instans Falu kommuns föreningar ska lämna in sin ansökan och 
vem som bereder och beslutar i inkommande ärenden. Vidare föreslås att det skapas en 
hemsida, en portal, där föreningar kan hitta information om var de söker bidragen samt 
nuvarande regler för ansökan eller hur de kan få tag i eller boka olika lokaler och 
idrottshallar som kommunen hanterar. Dessutom ska det finnas en ”föreningslots” som kan 
hjälpa föreningarna vidare. 

Beslutet är enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-20.  

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-09-25, § 91/ tjänsteskrivelse 2015-09-17. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 
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§ 57 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) 

Lika hyror i idrottshallar för alla skolor 

 KS0264/15  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalls. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden, utreda de bakomliggande ekonomiska avtal som reglerar 
Lugnetgymnasiets pris för nyttjande av Lugnetanläggningarna. 
 

3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att skriva avtal med barn- och 
utbildningsnämnden om pris för Lugnetgymnasiets nyttjande av 
Lugnetanläggningarna. 

 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att alla skolor oavsett huvudman behandlas  
lika vad gäller hyreskostnader i kommunala idrottshallar. 
 
Beslutet är enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-03-23. 

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2015-09-25, § 90/ tjänsteskrivelse 2015-09-15. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 
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§ 58 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Inrätta en handlingsplan för att motverka 
självmord 

 KS0469/14  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

 Motionen avslås då berörda nämnder redan arbetar med föreslagna åtgärder. 
 
Reservation 
Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet.  

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en handlingsplan inrättas för att motverka 
självmord och leder till koordinerade insatser som medför att självmord minskar radikalt. 

 
Beslutet är enligt folkhälsorådets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-07-23. 

Folkhälsorådets svar 2015-09-03. 

Protokoll socialnämnden 2015-02-25, § 25/tjänsteskrivelse 2015-01-29. 

Protokoll omvårdnadsnämnden 2015-08-26, § 115/tjänsteskrivelse 2015-05-26. 

Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23, § 114/ tjänsteskrivelse 2015-08-10. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Göran Forsén (M) och Krister 
Johansson (S): Enligt folkhälsorådets förslag. 

Katarina Gustavsson (KD): Motionen bifalls med motiveringen att den psykiska ohälsan 
bland unga ökar och kan ha allvarliga konsekvenser för skolresultatet, arbetsmarknaden, 
sjukvården och framför allt för den enskilde. En handlingsplan med olika åtgärder följt av 
uppföljning kan fånga de unga i god tid. Och med detta motiv vill jag yrka bifall till 
motionen. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att verksamhetsutskottet beslutar 
enligt folkhälsorådets förslag. 
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§ 59 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anders 

Runström (FAP) Anna Jörgensen (FAP) och 
Stefan Clarström (FAP) Verkställ 
medborgarförslaget om ReDoo verksamheten i 
grundskolan 

 KS0085/15  
Beslut 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

 Motionen avslås med motiveringen att det inte finns ekonomiska förutsättningar att 
 låta grundskolan bli en del i Redoo verksamheten. 

 
Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att medborgarförslaget att utvidga ReDoo verksamheten till att 
omfatta även Falu kommuns grundskolor bifalls. Medborgarförslaget behandlades av 
kommunstyrelsen den 18 november 2014 och ansågs vara besvarad. 
 
Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-01-04. 

Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23, § 115/tjänsteskrivele 2015-05-27. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Krister Johansson (S): Enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
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