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Falu kommun 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
 

Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
2016-03-14   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 -  16:45 

Beslutande 
S Susanne Norberg, ordförande    
S Krister Johansson, 1:e vice ordförande 
M Christina Haggren, 2:e vice ordförande 
S Kenneth Wåhlberg 
C Camilla Andersson Sparring 
M Göran Forsén 

 KD Katarina Gustavsson  
 

    
                
                             

Utses att justera   Krister Johansson  

Justeringsdag  2016-03-21  

Justerade paragrafer  6-12 

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

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

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

Krister Johansson   

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
Sammanträdesdatum 2016-03-14 
Datum när anslaget sätts upp 2016-03-21 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Karin Kirkham 

 
 

http://www.falun.se/
http://www.falun.se/
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Ej tjänstgörande ersättare 
  C Mats Dahlström    

 MP Mats Wiklund   
 M Håkan Hammar 

  L Svante Parsjö Tegnér ej § 6, 7, 9 
 

 

Insynsplats             
 V Patrik Liljeglöd 

SD Madelene Vestin 
 

 

Övriga deltagare 

 Susanne Svärdström, chef myndighetsnämnden § 9 
 Dan Westerberg, ordförande myndighetsnämnden § 9 
 Maria Jonsson, chef AIK 
 Elisabeth Lundgren, chef vuxenutbildningen § 10 
 Karin Kirkham, sekreterare 
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§ 6 Svar på medborgarförslag Ordna med en lokal 

för insamling och organisering för människor i 
behov av hjälp 

 KS0603/15  
Beslut   
Verksamhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
           

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att kommunen inte ska konkurrera när 
det gäller klädinsamling, eftersom denna verksamhet redan bedrivs på ett mycket bra 
sätt via privata initiativ, kyrkor och organisationer. Dessutom är frågan om hantering 
av kläder skrymmande och kräver investeringar utöver befintlig maskinpark inom 
Arbetscenter idag.  

 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att kommunen bör undersöka möjligheterna att hitta lämplig 
lokal för tvätt, hantering och packning av begagnade kläder samt förråd för klädsortering. 
Syftet är att kunna bereda möjlighet för gratis utlämning av kläder till flyktingar och andra 
behövande i Falun, samt att också erbjuda möjlighet till praktik och arbetsträning.  
 
Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens (AIK) 
förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-24. 

Medborgarförslaget 2015-10-20. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt AIK:s förslag. 
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§ 7 Redovisning av motioner som inte 

färdigbehandlats den 24 februari 2016 

 KS0023/16  
Beslut   
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den  
24 februari 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  
22 oktober 2015. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-02-25. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 8 Riktlinjer för feriearbeten  
 KS0274/09  
Beslut  
 

1. Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 

2. Samtliga förvaltningar och nämnder uppmanas att inventera och anmäla in fler 
sommarjobb. 

 
Sammanfattning 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) följer 
kommunstyrelsens allmänna utskotts riktlinjer från den 22 januari 2014 för fördelning och 
tillsättning av sommarjobben i Falu kommun. Lönekostnaden för de sommarjobb som 
lottas fördelas på AIK 75 % och anställande förvaltning 25 %. Förvaltningarna kan själva 
välja ut (särskilda krav på förkunskaper) och anställa ungdomar, men betalar då hela 
lönekostnaden. Budget för årets sommarjobb är 2,3 miljoner kronor varav 400 000 kronor 
är bidrag till föreningar som anställer ungdomar i sommarjobb. 

I dagsläget har 215 sommarjobb anmälts in, att jämföra med förra årets 240. 
 
Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag 
exklusive punkt 2.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-07. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Johansson (S) med instämmande av Christina Haggren (M), Katarina Gustavsson 
(KD) och Susanne Norberg (S): Enligt AIK:s förslag med tillägget att samtliga 
förvaltningar och nämnder uppmanas att inventera och anmäla in fler sommarjobb.  

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 

Samtliga förvaltningar och nämnder 
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§ 9 Information från myndighetsnämnden för 

miljö- och byggfrågor 

    
Beslut   
           

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Susanne Svärdström och Dan Westerberg från myndighetsnämnden för miljö- och 
byggfrågor informerar om verksamheten. 
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§ 10 Information om kundval gymnasial 

vuxenutbildning 

 KS0209/16  
Beslut   
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Elisabeth Lundgren, chef för vuxenutbildningen, lämnar aktuell information om kundval 
gymnasial vuxenutbildning. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads,- integrations- och kompetensförvaltningen 
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§ 11 Information om översyn av vuxenutbildningen 

 KS0221/15  
Beslut   
           

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 

 
Sammanfattning 
Maria Jonsson, chef för arbetsmarknads, - integrations- och kompetensförvaltningen 

(AIK), informerar om resultatet av KPMG:s översyn av vuxenutbildningen. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 
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§ 12 Information och lägesbeskrivning från AIK 

 KS0358/10  
Beslut   
 
 

Verksamhetsutskottet har tagit del av informationen.  
 
 
Sammanfattning 
Maria Jonsson, chef för arbetsmarknads, - integrations- och kompetensförvaltningen 
(AIK), lämnar aktuell information om läget på arbetsmarknaden, flyktingsituationen och 
ensamkommande barn. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
AIK 
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