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Ej tjänstgörande ersättare           S      Lena Johnsson § 37-39 

              C      Camilla Sparring 
                   MP   Richard Holmqvist 
                           M      Björn Ljungqvist  
                   M      Christer Carlsson ej del av § 33 
                           FAP  Maria Gehlin (FAP)  
  

    

        Insynsplats   Insynsplats  KD    Katarina Gustavsson   
V       Patrik Andersson  
SD     Mats Nordberg 

 
 

          Övriga deltagare Ekonomichefen  
Personalchefen ej del av § 30, 31,33 
Kanslichefen § 25-28, 32, 36-39 
Malin Franz § 25-28, 32, 36-39 
Christina Forsberg § 36, personalkontoret 
Peter Sjöstrand § 37-40, ekonomikontoret 
Bengt Thored § 32, ekonomikontoret 
Christina Knutsson socialnämndens ordförande § 40 
Staffan Mild socialnämndens 1:e vice ordförande § 40 
Göran Forssén socialnämndens 2:e vice ordförande § 40 
Tf socialchef Ylva Renström § 40 
Ove Stenberg socialförvaltningen 
Sekreteraren 
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§ 25      Närvaro på sammanträdet 
                                 KS0219/14  
Beslut 

 
Malin Franz får närvara på sammanträdet. 
 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att praktikant Malin Franz får närvara vid dagens  
sammanträde. 
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§ 26       Svar på medborgarförslag Slopa hästen i ortsnamnet Falun 
                                 KS0219/14  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att hästen bör fortsätta ingå  
i Falu kommuns logotyp men inte i ortsnamnet. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att tidigare fattat beslut, att ”hästen” ska ersätta A:et i 
ortsnamnet Falun upphävs samt att succesivt fasa ut ”hästen” i ortsnamnet Falun och 
att återgå till att skriva Falun på korrekt sätt.  
Sedan våren 2014 pågår ett arbete med att ta fram en ny kommunikationsstrategi och i 
samband med det revidera Falu kommuns grafiska profil. I det arbetet ingår även att se 
över kommunens visuella uttryck, både när det gäller bildspråk, grafiskt uttryck och 
logotyp för att säkerställa att det följer intentionerna i kommunikationsstrategin, visionen  
och andra övergripande styrdokument för Falun.  
 
Kommunikationskontoret föreslår att medborgarförslaget är besvarat genom att i samband 
med revideringen av kommunens profil granska och vid behov komplettera användandet 
av hästen i Falu kommuns logotyp. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-02-25. 

Skrivelse från Föreningen Kultur och Miljö i Falun angående stöd för medborgarförslaget 
Slopa hästen i ortsnamnet Falun 2014-03-18. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Medborgarförslaget avslås. 

Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsutskottet beslutar i 
enlighet med sitt eget förslag.  
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 6 (21) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-19 
 
§ 27         Svar på motion från Sten H Larsson (--) och Anders  
                Pettersson (--) Tänk på Å rummet men glöm inte Ån! 
                                 KS0518/13  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad genom de utredningar som pågår i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Sten H Larsson och Anders Pettersson föreslår i en motion att vid planeringen kring 
Faluån, av Å rummet, inte glömma att även lyfta fram ån. Motionärerna pekar på en rad 
missförhållanden som hänförs till vattennivån i ån och lägger fram förslag till åtgärder för 
att förbättra situationen. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-28. 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-02-06. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt stadskansliets förslag med motivering att motionen 
är besvarad genom de utredningar som pågår i ärendet. 
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§ 28       Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Öppen  
              rekrytering till tjänster i Falu kommun - inga gräddfiler! 
                                 KS0119/14  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Med hänvisning till personalkontorets tidigare tjänsteskrivelse den  
27 februari 2014, inklusive bilaga, samt kompletterande svar i tjänste-  
skrivelse den 18 februari 2015, avslås motionen. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att alla tjänster i Falu kommun annonseras 
externt och internt samtidigt och att personal tillsätts efter kompetens och skicklighet. 
Vidare föreslås att alla tjänster som innebär lednings- och personalansvar alltid tillsätts i 
en öppen process med extern annonsering och avgörande för tillsättningen ska vara 
kompetens och skicklighet. 
Motionen återremitterades av kommunfullmäktige den 8 maj 2014 för att utreda vilka 
ekonomiska konsekvenser det medför om motionen bifalls.  

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-01-14. 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-05-08, § 120. 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-02-18. 
 
Förslag till beslut på sammanträde 
Ordförande Mats Dahlström (C) med instämmande av Lena Johnsson (S) och Erik     
Eriksson (MP): Enligt personalkontorets förslag (avslag). 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till motionen.
  
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsutskottet beslutar  
enligt personalkontorets förslag. 
 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 
 
Ja-röst för Mats Dahlströms förslag, (avslag). 
Nej-röst för Mikael Roséns förslag, (bifall). 
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Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster beslutar ledningsutskottet enligt Mats Dahlströms  
förslag, motionen avslås. 

Ja: Mats Dahlström (C), Lena Johnsson (S), Jonny Gahnshag (S) och Erik 
Eriksson (MP). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Svante Parsjö Tegnér (FP). 
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§ 29        Godkännande av pensionspolicy med riktlinjer 
                                 KS0123/15  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Pensionspolicyn antas.  
 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen under förutsättning av kommun- 
fullmäktiges beslut 
 

Riktlinjer tillhörande pensionspolicyn godkänns. 
 

Sammanfattning  
En framsynt och långsiktig syn på pensionsfrågor hjälper kommunen att attrahera 
och behålla personal samt underlätta vid framtida generationsväxling. 
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och  
omfattar alla anställda och i vissa delar förtroendevalda. 

Den här policyn med tillhörande riktlinjer beskriver de regler som gäller för  
alternativa pensionslösningar, beviljande av särskild avtalspension, löneväxling,  
hur pensionsutfästelserna tryggas och hur Falu kommun informerar sina medarbetare  
om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen. 
 
Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-02-02. 
Förslag pensionspolicy 2015-03-04. 
Förslag riktlinjer 2015-03-04. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag. 
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§ 30       Begäran om medel för Stora scenen i Kulturhuset tio14 
                                 KS0203/15  
 
Beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande för att till 
kommunstyrelsen kompletteras med en ekonomisk rapport för Stora scenen. 

 
Sammanfattning 
I kultur- och ungdomsnämndens verksamhetsplan för Stora scenen framgår att  
nämnden har ett behov av 2 750 tkr för att täcka Stora scenens kostnader utan  
att behöva prioritera bort något annat inom nämndens verksamhetsområde. 
Ekonomikontoret föreslår att anslaget ska ramväxlas från Allmänna kulturpotten inom ej 
förvaltningsanknuten verksamhet. Om så sker, är den allmänna kulturpotten tömd i och med 
denna ramväxling. 
 
Ekonomikontoret föreslår att 

1. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas extra anslag om 2 750 tkr fr.o.m. 2015 till 
verksamheten på Stora scenen i Kulturhuset tio14.  

2. Anslaget från Allmänna kulturpotten ramväxlas inom kommunstyrelsens ej 
förvaltningsanknuten verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-01-29, § 17. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02- 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Susanne Norberg (S): Ärendet överlämnas  
till kommunstyrelsen utan eget yttrande för att till kommunstyrelsen kompletteras  
med en ekonomisk rapport för Stora scenen. 
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§ 31       Fastställande av internkontrollplan 2015 för  
              ledningsförvaltningen och kommundirektören 
                                 KS0035/15  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Ledningsförvaltningens och kommundirektörens internkontrollplaner  
för år 2015 fastställs.  

 
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/nämnden anta en särskild 
plan för den interna kontrollen enligt de gemensamma anvisningar som kommunstyrelsen 
utfärdar.  
En modell för arbetet med internkontrollplaner i kommunens förvaltningar antogs i 
kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 oktober 2011 och gäller för arbetet med 
riskanalys och internkontrollplaner från 2012.  

Internkontrollplanerna har för år 2015 två förvaltningsgemensamma gransknings- 
områden som beslutades i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 26 november 2014: 
Ärendehantering - Återkoppling till medborgare eller frågeställare samt 
Delegationsordning - Anmälan av delegationsbeslut. Utöver dessa innehåller 
internkontrollplanerna granskningsområden och kontrollmoment som respektive 
verksamhet väljer att fokusera på under året.  

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-02. 

Internkontrollplan 2015 för ledningsförvaltningen och kommundirektören 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 32      Godkännande Finansrapport 2014-12-31 
                                 KS0214/15  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Finansrapport per 2014-12-31 godkänns. 
 

 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret lämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom  
kommunkoncernen per 2014-12-31. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-02. 

Finansrapport för Falu ”kommunkoncernen” per 2014-12-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 33      Överföring av verksamhetsansvar för Kristinehallen  
             from 2015 till kultur- och fritidsnämnden 
                                 KS0097/15  
Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden ombeds att genomföra en utredning avseende 
framtida verksamhet vid Kristinehallen med beskrivning av såväl kostnader  
som intäkter.  

 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ser samordningsvinster kring verksamheterna vid 
Kristinehallen och Kulturhuset tio14 och har begärt att få överta driftansvaret för 
Kristinehallen. Nämnden har även begärt att få motsvarande budgetanslag.  
Driftansvar för Kristinehallen har idag serviceförvaltningen (kommunfastigheter). 
Kommunfullmäktige fördelar inget driftanslag till serviceförvaltningen för denna 
verksamhet utan den ska finansieras med intäkter. Kommunstyrelsen har beslutat  
att kultur- och fritidsnämnden övertar driftansvaret men att något anslag ej finns att 
omfördela. 
Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden har på nämndens uppdrag skrivit till  
kommunstyrelsen och påtalat att ansvaret för Kristinehallen ska åtföljas av en budget  
som balanserar med de intäkter som man kan få in så att man inte behöver ta bort andra 
verksamheter för att finansiera detta. Om inte så avsäger sig nämnden att ansvara för 
Kristinehallen. Ordföranden anger även att en noggrann utredning avseende kostnader  
och intäkter måste göras innan nämnden är beredd att ta på sig ansvaret. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2015-01-29, § 17/tjänsteskrivelse  
2015-01-30. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-10. 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Serviceförvaltningen, kommunfastigheter 

Ekonomikontoret  
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§ 34      Avtal växling av semesterdagstillägg mot extra  
             semesterdagar 
                                 KS0578/14  
Beslut 
 

1. Avtal om växling av semesterdagstillägg till semesterdagar tecknas med  
fackliga organisationen Skolledarförbundet. 
 

2. Förhandlingschefen får i uppdrag att teckna avtal med Skolledarförbundets  
företrädare. 

 
Sammanfattning 
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare avser kommunen att teckna ett  
avtal om växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.  
 
Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-02. 
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Samtliga kontor och förvaltningar  
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§ 35     Tecknande av heltidsavtal med Skolledarförbundet 
                                 KS0196/11  
Beslut 
 

1. Avtal om heltid till medarbetare tecknas med fackliga organisationen  
Skolledarförbundet. 
 

2. Kommunalråd Susanne Norberg får i uppdrag att teckna förslag på avtal  
med Ledarnas företrädare 

 
Sammanfattning 
Heltid till alla-projektet pågår för fullt inom kommunen och kommunen är 
nu redo att teckna kollektivavtal om heltid med Skolledarförbundet. Skolledarför- 
bundet organiserar främst skolledare. 
 
Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-02. 
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Samtliga kontor och förvaltningar  
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§ 36     Kompetensförsörjning kartläggning och plan 
                                 KS0207/15  
Beslut 
 

1.  Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
2.  Förvaltningarna uppmanas att påbörja arbetet med kompetens- 

 försörjningsplaner. 
3.  Personalkontoret får i uppdrag att återredovisa ärendet i november 2015. 

 
Sammanfattning 
Rätt kompetens är en framtidsfråga för välfärdens arbetsgivare. Enligt prognoser  
från bl a SKL kommer andelen äldre och unga i befolkningen att öka, vilket skapar 
större efterfrågan på välfärdstjänster. Samtidigt kommer vi att ha färre personer i  
arbetsför ålder (18-64 år), då antalet pensionärer som lämnar arbetsmarknaden överstiger 
det antal ungdomar som börjar arbeta. Detta gäller inte bara i Sverige, utan hela Europa 
som står inför ett liknande scenario. I vårt län förväntas antalet personer i arbetsför ålder 
minska med drygt 1000 personer varje år under de kommande fem åren. Det kommer 
att bli konkurrens om arbetskraften framöver och inom vissa yrkeskategorier kan det bli 
avsevärda svårigheter att täcka behoven. 
 
Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 
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§ 37     Aktuella ekonomifrågor 
                                    
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen redogör för budgetläget. 
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§ 38     Information Rapport kommunens kvalitet i korthet 2014 
                                    
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av rapporten. 
 
 
Sammanfattning 
Peter Sjöstrand, controller på ekonomikontoret, redogör för Rapport kommunens 
kvalitet i korthet 2014 (KKiK). 
 
Beslutsunderlag 
Rapport kommunenes kvalitet i korthet 2014. 
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§ 39      Information Nyckeltalsrapport 
                                    
 
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av rapporten.  
 

 
Sammanfattning 
Peter Sjöstrand, controller på ekonomikontoret, redogör för Nyckeltalsjämförelse  
2015. 
 
Beslutsunderlag 
Nyckeltalsjämförelse 2015 
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§ 40      Lägesavstämning med socialnämnden -  budget 2015 
                                    
Beslut 

Ledningsutskottet har tagit del av socialnämndens förslag till åtgärder  
gällande budget 2015.  

 
Sammanfattning 
Ledningsutskottet bjuder in de olika nämnderna till dialog om förutsättningar  
och åtgärder enligt de uppdrag de har gällande besparingar i budget 2015.  
Socialnämndens presidium, tf. socialchef och controller redogör för socialnämndens 
förutsättningar och förslag till åtgärder. 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (21) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-19 
 
§ 41    Information om  Hållbarhetsstrateg 
                                  
Beslut 
 

1. Ärendet blir i dag ett informationsärende. 
 

2. Ärendet återkommer till Ledningsutskottet den 14 april 2014 för beslut  
då även motionen om Hållbar utveckling behandlas. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om program för miljö, folkhälsa och tillväxt. Det 
förstnämnda är nyligen antaget och revidering av de andra två pågår. Kommunfull- 
mäktige har, senast i visionen antagen i januari 2014, beslutat att allt arbete ska bedrivas 
på ett hållbart sätt, i hela kommunen. Ambitionen är att nästa hållbarhetsprogram ska 
omfatta hållbarhetens tre dimensioner, den ekologiska, ekonomiska och sociala. Samma 
synsätt bör också prägla genomförandet av de tre befintliga programmen. Ansvaret för 
genomförandet bör en strateg ha, hållbarhetsstrategen. 

Hållbarhetsarbetet, främst dimensionerna miljö respektive tillväxt, har många 
beröringspunkter med den verksamhet som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
ansvarar för. Det är därför en fördel om strategen är placerad där.  

Eftersom uppdraget politiskt styrs av kommunstyrelsens ledningsutskott måste 
hållbarhetsstrategen arbeta över hela den kommunala organisationen – och det geografiska 
området Falu kommun. Arbetsgivaransvar och arbetsledning ligger på miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-03-12. 
Förhandlingsprotokoll 2015-03-16. 
 
Ajournering  
Mötet ajourneras kl. 16:20-16:30 för överläggning  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt förslaget. 
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Kommundirektören  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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