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Sammanträdesdatum  2013-09-18  
Datum när anslaget sätts upp 2013-09-25    
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Bryskhe Persson 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid Skolkontoret, Storan Annexet, kl. 13:15–16:15 

Beslutande S 
S 
M 
M 
S 
FAP 
V 

Susanne Norberg, ordförande 
Viktor Zakrisson, 1:e vice ordf. 
Christina Haggren, 2:e vice ordf. 
Lilian Eriksson 
Margareta Källgren 
Maria Gehlin 
Kicki Stoor 

 

Ej 
tjänstgörand
e ersättare 

S       Monica Jonsson  
S       Krister Johansson 
S       Lena Johnsson 
MP   Richard Holmqvist, § 72-75 
MP   Linnea Risinger, § 75-77, 78-81 
MP   Erik Eriksson, § 77-78 

C    Mats Dahlström 
C    Agneta Ängsås 
M   Christer Carlsson 
M   Catharina Hjortzberg-Nordlund 
M   Håkan Hammar 
KD Katarina Gustavsson 

Övriga 
deltagare 

Kanslichefen, ekonomichefen § 72-75, 77-79, kommundirektören § 78-79, 
IT-chefen § 72-75, 77-79, kulturchefen § 77, kommunikationschefen § § 72-75, 
77-79, Linda Varga § 72-75, 77-79, miljöinspektör Lena Melander § 80 
Kerstin Bryskhe Persson, sekreterare 

  
Utses att justera  Lilian Eriksson 
Justeringsdag  2013-09-25 
Justerade paragrafer  72-81 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Kerstin Bryskhe Persson 

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
 Lilian Eriksson 
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§ 72 Svar på medborgarförslag Anställning och 
praktikplatser för personer med funktionsnedsättning 

KS0118/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till personalkontorets 
tjänsteskrivelse den 3 september 2013 med motiveringen att Falu 
kommun redan arbetar aktivt med den här typen av frågor och 
att det därför inte finns något särskilt behov av att inrätta policys. 

 

Sammanfattning 
Medborgarförslagsställarna uppmanar Falu kommun att sätta upp policys 
för hur stor del av kommunens anställda som ska ha någon form av 
funktionsnedsättning samt inrätta policys för praktikplatser för personer 
med funktionsnedsättning. Därutöver vill förslagsställarna att kommunen 
ska vara en positiv förebild, i ovanstående frågor, för andra verksamheter i 
regionen. 

Beslutet är enligt personalkontorets förslag.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-01-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag. 
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§ 73 Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats 
den 28 augusti 2013 

KS0023/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats 
den 28 augusti 2013 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 
11 april 2013. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadkansliets tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 74 Godkännande av socialnämndens reviderade 
dokumenthanteringsplan 

KS0458/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Socialnämndens förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 
godkänns. 

 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden begär, enligt nya rekommendationer från samrådsgruppen 
för kommunala arkivfrågor, Gallringsråd nr 5 från 2011, att deras 
dokumenthanteringsplan revideras beträffande gallring av bilagor till 
ansökan om bistånd. Den nya gallringsrekommendationen är två år för 
denna typ av handling mot tidigare 5 år. 

Dokumenthanteringsplan och revidering av denna ska alltid godkännas av 
arkivmyndigheten som är kommunstyrelsen enligt Falu kommuns 
arkivreglemente. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från socialnämnden 2013-06-19/tjänsteskrivelse 2013-06-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-07-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 75 Lägesrapport om kommunens delårsrapport 
per 2013-08-31 

KS0256/13 

Beslut 
Utskottet har tagit del av lägesrapporten. 

 
 

Sammanfattning 
En lägesrapport lämnas om kommunens delårsrapport per den 31 augusti 
2013. Kommunstyrelsen behandlar sedan delårsrapporten på sammanträdet 
den 1 oktober 2013. 

Ekonomichefen redogör för rapporten. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 76 Begäran om utökad budgetram fr o m 2014 för 
"rehabilitering i hemmiljö" 

KS0529/13 

Beslut 
Under höstens budgetprocess ska ställning tas till omvårdnads-
nämndens begäran om utökad budgetram fr o m 2014 med 6 mnkr 
för att återuppta det förebyggande arbetet enligt arbetsmetoden 
”Rehabilitering i hemmiljö”. 

 
 

Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden begär en resursförstärkning med 6 mkr, för att 
förstärka rehabiliteringsenheten, så att man kan börja arbeta förebyggande 
enligt arbetsmetoden ”Rehabilitering i hemmiljö”. 

Omvårdnadsförvaltningen påtalar att, året innan hemsjukvården gick över 
till Dalarnas kommuner, minskade landstinget Dalarna antalet personal 
inom primärvårdsrehab. Det fick till följd att det som byggts upp, dvs. 
rehabs deltagande i vårdplaneringsteamet och teamträffar i hemtjänst, enligt 
projektet ”Rehabilitering i hemmiljö”, inte längre kunde genomföras som 
tidigare. Resultatet blev, enligt omvårdnadsförvaltningen, bl.a. fler 
akututryckningar och mindre förebyggande arbete. Det gav i sin tur ökat 
hjälpbehov, ökade kostnader för hemtjänst och hjälpmedel, återinlägg-
ningar, ökad efterfrågan på korttidsplatser och ökade personalkostnader. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-08-28,§ 106/tjänsteskrivelse 
2013-08-05. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-09-10. 

Sänds till 
Omvårdnadsnämnden 

Ekonomikontoret 
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§ 77 Återredovisning genomförandet av Kulturskolan vad 
avser organisation, lokaler, budget och personal 

KS0193/11 

Beslut 
Utskottet har tagit del av redovisningen. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 oktober 2012 att till höstterminen 
2013 inrätta en Kulturskola med Dans- och musikskolan, Naturskolan, Falu 
Konstgrafiska verkstad, Arenan och Gruvbäckens kulturcentrum som grund 
samt med en fritidsgård i anslutning till de centrala delarna av verksamhet-
en. Det beslutades även att en redovisning om genomförandet av 
Kulturskolan ska lämnas till kommunstyrelsen var tredje månad. 

Kulturchef Pelle Ahnlund lämnar en lägesrapport. 

Sänds till 
Kommundirektören 

Kulturchefen 
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§ 78 Dialog kring ett mer kommunikativt informationsflöde i 
Falu kommun med inriktning på mediahantering  

  

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunikationschefen redogör för kontorets nya organisation, 
arbetsformer och pågående och kommande projekt.  

Dagens dialog syftar till att ge en bild av det arbete som pågår för att 
utveckla ett mer kommunikativt Falun. 

Sänds till 
Kommunikationskontoret 
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§ 79 Genomförande av två förstudier för webbplatserna 
Falun.se och Insidan samt digital skyltsättning 

  

Beslut 
1. En förstudie ska genomföras under hösten 2013 i syfte utreda hur 

den externa webbplatsen (Falun.se) kan förbättras för att få ökad 
användbarhet, bli tydligare och förstärka den demokratiska insynen 
samt förbättra medborgardialogen.  
Beslutet medför att kommunikationskontoret får rollen som 
systemägare för Falun.se och att IT-kontoret får en teknisk  
systemförvaltarroll. 

2. En förstudie ska genomföras under hösten 2013 i syfte utreda hur 
intranätet (Insidan) kan förbättras för att få ökad användbarhet och 
förstärka möjligheten till intern dialog och förbättrad 
ledningskommunikation.  
Beslutet medför att kommunikationskontoret får rollen som 
systemägare för Insidan och att IT-kontoret får en teknisk  
systemförvaltarroll.   

3. Kommunikationschefen ska i samråd med andra berörda aktörer 
ta fram förslag på genomförande av digital skyltsättning i Falu 
kommun.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens allmänna utskott gav i mars 2013 uppdrag till den nytill-
rädde kommunikationschefen att föreslå kommunikationskontorets uppdrag 
och prioriteringar, ny inre organisation samt former för samarbetet med 
förvaltningarnas och bolagens informationsansvariga.  
En delredovisning av uppdraget gjordes på allmänna utskottets samman-
träde den 22 maj 2013. I samband med den föredragningen fick 
kommunikationschefen ett muntligt beslut att ta fram förslag på två förstu-
dier för webbplatserna samt förslag på genomförande av digital skylt-
sättning i Falu kommun. Därför behövs ett tydligare beslut.  

Uppdraget innebär att ta fram förslag på ny webborganisation och 
tydliggöra ansvar och roller inom webborganisationen. Förstudierna ska 
resultera i förslag på två webbprojekt för genomförande under 2014. 
Förstudierna slutredovisas med förslag till fortsatt arbete enligt ovan vid 
årsskiftet 2013/14.  
Uppdraget om digital skyltsättning ska innehålla förslag till finansiering 
(investering och drift) samt förslag på lämplig förvaltningsmodell.  

Beslutet är enligt kommunikationskontorets förslag.  
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Beslutsunderlag 
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Sänds till 
Kommunikationskontoret 

IT-kontoret 

Stadskansliet 
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§ 80 Miljöprogrammet Åtgärdsplan 2014-2016 inom allmänna 
utskottets område 

KS0412/13 

Beslut 
Den föreslagna åtgärdsplanen 2014-2016 för miljöprogrammet inom  
allmänna utskottets områden godkänns. 

 
 

Sammanfattning 
Sedan 2007 har en åtgärdsplan för miljöprogrammet tagits fram för ett år i 
taget. Den nya åtgärdsplanen föreslås gälla för perioden 2014-2016 och har 
tagits fram i den pågående processen med revideringen av miljö-
programmet. I miljöprogrammets åtgärdsplan samlas även åtgärder som 
bidrar till genomförandet av energi- och klimatprogram, trafikstrategi, 
avfallsplan, VA-strategi och naturvårdsprogram. Avsikten är att åtgärds-
planen ska vara en hjälp till respektive nämnd, styrelse och kommunalt 
bolag i sitt budgetarbete under hösten då inriktning och omfattning på 
respektive verksamhet fastställs. 

Redovisningen av föreslagna åtgärder är både en avstämning av nuvarande 
åtgärdsplan och förslag på nya åtgärder där kommunstyrelsen är ansvarig.  

Kommunstyrelsens förslag till åtgärder bereds i respektive utskott. Inom  
allmänna utskottets områden redovisas arbets- och integrationskontorets och 
miljö och folkhälsas föreslagna åtgärder. 

Beslutet är enligt miljökontorets förslag.  

Beslutsunderlag 
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2013-09-04/åtgärdsplan. 

Sänds till 
Miljökontoret 
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§ 81 Slutrapport projekt Kuling 

KS0285/11 

Beslut 
Ärendet återremitteras för justering av text i slutrapporten enligt 
dagens diskussion samt för komplettering med ekonomisk rapport. 

 
 

 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet har informerats om projekt Kuling vid tidigare 
sammanträden. 

Arbets- och integrationskontoret lämnar nu en slutrapport från projekt 
”Kuling” , en väg till socialt företagande som redovisar Kulturarvets 
omvandling till ett socialt företag. Kommunstyrelsen godkände övergången 
vid sammanträdet den 27 november 2012. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport projekt Kuling. 

Sänds till 
Arbets- och integrationskontoret 
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