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………………………………………………………………….. 
Kerstin M Söderlund 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid Rådhusets sessionssal, kl. 13:15–17:15 

Beslutande S 
S 
M 
M 
S 
FAP 
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Susanne Norberg, ordförande 
Viktor Zakrisson, 1:e vice ordf. 
Christina Haggren, 2:e vice ordf. 
Lilian Eriksson 
Margareta Källgren 
Sten H Larsson ej § 28, 29 
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C      Mats Dahlström 
 

Maria Gehlin (FAP), när hon inte 
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deltagare 
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arbetsmarknads- och integrationskontoret § 34, enhetschef Eva Elmen § 34, 
kommunikationschefen § 26,31-33,35, finanssekreterare Bengt Thored § 30, 
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Utses att justera Viktor Zakrisson 
Justeringsdag  2013-03-25 
Justerade paragrafer  26-37 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Kerstin M Söderlund 

 
Ordförande 

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

 

Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
  Viktor Zakrisson 
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Konsumentjuridisk rådgivning Veronica Lidman Ek § 32, budget- och 
skuldrådgivare Ann-Christine Rudholm § 32, IT-ingenjör Johan Åkerblom § 36, 
Kerstin M Söderlund, sekreterare 
 
   



 3 (17) 
 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 
 

§ 26 Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den 
27 februari 2013 ............................................................................ 4 

§ 27 Antagande av  Falu kommuns policy för jämställd 
medborgarservice med handlingsplan ........................................... 5 

§ 28 Svar på medborgarförslag Falu kommun ska inte av 
djuretiska skäl upphandla eller köpa in burägg ............................. 7 

§ 29 Antagande av Falu kommuns policy för alkohol och 
droger samt handlingsplan ............................................................. 8 

§ 30 Finansrapport per 2012-12-31 ....................................................... 9 

§ 31 Presentation av nya kommunikationschefen ............................... 10 

§ 32 Konsumentverksamheten i Falun 2012 ....................................... 11 

§ 33 Redovisning av antal anställda och personalnyckeltal ................ 12 

§ 34 Information om pågående ungdomsaktiviteter inom 
arbetsmarknads- och integrationskontoret ................................... 13 

§ 35 Information om uppdrag - översyn av organisation för 
Risksamordning i Falu kommun ................................................. 14 

§ 36 IT-förändringsprojekt Skoladministrativt system Falun 
2012 ............................................................................................. 15 

§ 37 Information om periodrapport 2013-02-28 ................................. 17 

 



 4 (17) 
 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 26 Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den 
27 februari 2013 

                KS0023/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats 
den 27 februari 2013 godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid 
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de 
motioner som inte färdigbehandlats. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 oktober 2012. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-03-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 27 Antagande av Falu kommuns policy för jämställd 
medborgarservice med handlingsplan 

KS0271/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Falu kommuns policy för jämställd medborgarservice antas. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan 

Likabehandlingskommittén får i uppdrag att upprätta en 
handlingsplan som antas av kommunstyrelsen. Kommittén får  
även i uppdrag utifrån policyn, minst vart tredje år, revidera 
handlingsplanen. 

Sammanfattning 
2009 undertecknade Falu kommun CEMR-deklarationen, den europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Följande sex 
principer är utgångspunkt; 

• Jämställdhet är en grundläggande rättighet. 

• För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig  
diskriminering och andra missgynnanden bekämpas. 

• Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutande-
processen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. 

• Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för  
att uppnå jämställdhet. 

• Jämställdhetsintegrering av alla kommuners/regioners 
verksamheter är nödvändigt för att främja jämställdhet. 

• Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är 
nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång. 

Falu kommun värnar om demokrati och ökat medborgarinflytande och vår 
medborgarservice vilar på principen om likvärdighet. För att säkerställa 
likvärdig medborgarservice behöver kommunen konkretisera hur man ska 
arbeta med de sex principerna. 

Kommunstyrelsen svarar inför kommunfullmäktige i frågor som rör CEMR-
deklarationen. Kommunens likabehandlingskommitté bereder frågor om 
CEMR-deklarationen till kommunstyrelsen.  
 



 6 (17) 
 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 

2013-03-20 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-03-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
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§ 28 Svar på medborgarförslag Falu kommun ska inte av 
djuretiska skäl upphandla eller köpa in burägg 

KS0266/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

       Medborgarförslaget är besvarat genom att de ägg som upphandlas    
       av Falu kommun uppfyller de önskemål som ställs av förslags-   
       ställaren. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun av djuretiska skäl inte ska 
upphandla eller köpa in burägg. 

Den livsmedelsupphandling som genomfördes 2010 av Borlänge kommun tillsam- 
mans med Falun, Ludvika, Säter, Smedjebacken och Gagnefs kommuner ställdes 
gemensamma kvalitetskrav på efterfrågade produkter. 
 
Enligt branschorganisationen Stjärnägg innebär ekologiska ägg att höns har tillgång 
till utevistelse när vädret tillåter. Höns i ekologisk produktion kan utföra sitt naturliga 
beteende, sitta på pinne och värpa i rede. För att äggen ska bli KRAV-godkända ska 
hönorna få KRAV-godkänt foder såsom rotfrukter eller grovt foder. KRAV-godkända 
hönor får gå fritt inomhus och det får finnas högst sju höns per kvadratmeter. 
I nuvarande livsmedelsavtal ingår endast ekologiska KRAV-ägg. 
 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-07. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-08-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.  
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§ 29 Antagande av Falu kommuns policy för alkohol och 
droger samt handlingsplan 

KS0270/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Falu kommuns policy för alkohol och droger antas. 

2. Falu kommuns handlingsplan för alkohol och droger antas. 

Sammanfattning 
Den drogpolicy som antogs av kommunstyrelsen 2002 har nu reviderats och 
utmynnat i ”Falu kommuns policy för alkohol och droger” samt ”Falu 
kommuns handlingsplan för alkohol och droger. 

Syftet är att få fram en policy som beskriver huvuddragen i arbetsgivarens 
intentioner i denna fråga, och om det ansvar som både arbetsgivare och 
medarbetare har. 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-03-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag.  
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§ 30 Finansrapport per 2012-12-31 

KS0211/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret avlämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom 
kommunkoncernen per 2012-12-31. 

Ekonomikontorets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 31 Presentation av nya kommunikationschefen 

KS0026/13 

Beslut 
1. Allmänna utskottet välkomnar Åsa Hedin, ny kommunikationschef, 

till Falu kommuns organisation. 

2. Allmänna utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Åsa Hedin ny kommunikationschef from den 18 mars hälsas välkommen till Falu 
kommuns organisation. Kommunikationskontoret, tidigare informationsavdelningen,  
är nu ett eget kontor inom kommunstyrelseförvaltningen.  
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§ 32 Konsumentverksamheten i Falun 2012 

KS0104/13 

Beslut 
Allmänna utskottet har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 
Under 2012 hade konsumentjuridisk rådgivning 1100 rådgivningsärenden i  
kontakter.  De flesta rådsökande hade en konsumentjuridisk fråga (85 procent).  
I de flesta fall handlade frågorna om reklamationer/klagomål och tvister.  
Konsumentjuridisk rådgivningen utförde 66 stycken förebyggande konsument-  
aktiviteter under 2012. 
 
Budget- och skuldrådgivningens mål är att stärka hushållens resurser och öka  
deras möjligheter att leva ett självständigt liv. Budget- och skuldrådgivningen  
arbetade med sammanlagt 147 ärenden under året och det totala antalet besök  
uppgick till 293 stycken. Väntetiden för budget- och skuldrådgivning var i snitt  
50 dagar. 
 

Beslutet är enligt stadskansliet förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-03-01 med rapport ”Konsument i Falun 
2012. 

Sänds till 
Stadskansliet 
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§ 33 Redovisning av antal anställda och personalnyckeltal 

KS0059/13 

Beslut 
1. Personalkontoret får i uppdrag att återredovisa ärendet på 

allmänna utskottets sammanträde den 16 oktober 2013. 

2. Allmänna utskottet har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 
Allmänna utskottet beslutade 2009 att uppdra till personalkontoret att enligt 
tidigare beslut, återredovisa ärendet två gånger per år, och då även redogöra 
för antalet anställda och andra personalnyckeltal för samtliga förvaltningar/ 
kommunstyrelsekontor inom Falu kommun. Senaste redovisningen gavs till 
allmänna utskottet i oktober 2012. 

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 

Personalchef Inger Klangebo föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-03-04. 

Sänds till 
Personalkontoret 
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§ 34 Information om pågående ungdomsaktiviteter inom 
arbetsmarknads- och integrationskontoret 

KS0275/13 

Beslut 
Allmänna utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret, AIK, har sedan 2007 tilldelats 
olika uppdrag och projekt som, på olika sätt, berör ungdomar och 
ungdomars möjligheter till delaktighet och egen försörjning. Ansvaret för 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn, Ung Utveckling, Ungdoms 
praktikcenter, Kombo, Unga till Arbete, Klarbo, Arenan Academy och det 
kommunala informationsansvaret, KIA.  

I projektet Framsteget har tillgången till andra aktörer, landstinget (främst 
psykiatrin), Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialförvaltningen, 
underlättats och Coachingteamet är en tydlig förstärkning för arbetet med 
ungdomar. Under åren som gått har många samordningsvinster 
framkommit, samverkan med främst socialförvaltningen och skolan har 
stärkts, samtidigt som kompetensen hos berörd personal fördjupats, inte 
minst gäller detta för personal involverade i ESF-finansierade projekt.  

Beslutet är enligt AIK:s förslag. 

Ärendet föredras av chefen för AIK, Annika Nyström och enhetschef  Eva 
Elmen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-05. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
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§ 35 Information om uppdrag - översyn av organisation för 
Risksamordning i Falu kommun 

KS0590/12 

Beslut 
Allmänna utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Kanslichef Eva Dahlander redogör för uppdrag om översyn av det kommunala 
riskhanteringsområdet som syftar till att skydda tillgångar och skapa mervärde  
så att det fattas genomtänkta beslut genom en effektiv och strukturerad organisation  
till en för kommunen och koncernen rimlig kostnad.  

Utredningsuppdragets främsta syfte är att klarlägga ansvar, befogenheter, 
samverkansförutsättningar inom dessa ansvarsområden för att organisations-  
strukturen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt inom kommunstyrelseför- 
valtningen och för övrig förvaltningsorganisation. Uppdraget är initierat av 
kommundirektören. Information om uppdragets fortlöpande arbete kommer  
att ske under våren 2013 till allmänna utskottet. 
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§ 36 IT-förändringsprojekt Skoladministrativt 
system Falun 2012 

KS0287/13 

Beslut 
1. Rapporten ”Upphandling Skoladministrativt system Falun 2012”, 

version 1.2 godkänns som underlag för förändrings- och införande-
arbetet med ett skoladministrativt system. 

2. Systemet ska införas utifrån kvalitets/nytto- och kostnadsaspekt. 

3. NN utses till leverantör av skoladministrativt system. 

4. Avtalsperioden ska 4+1 år. 

5. Skolförvaltningens utses till systemägare. 

6. Skolchefen och IT-chefen får i uppdrag att teckna avtal,  som 
baseras på offert, förfrågningsunderlag och denna rapport. 

7. Skolförvaltningen (skolnämnden) genomför/implementerar 
förändringar av system eller rutiner med stöd av 
kommunstyrelseförvaltningen –IT. 

8. Finansiering av investeringen belastar det centrala IT-kontot. 
Kostnaderna som hänförs belastar skolnämnden. 

9. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Skoladministrativt system är ett samlingsbegrepp dels för det grundsystem där elever, lärare 
och verksamhet registreras och administreras, dels schema och frånvarosystem. Det 
nuvarande avtalet för grundsystemet löpte ut vid årsskiftet 2012/2013 och avtalet för schema- 
och frånvarosystem löper ut 15 mars 2013.  
 
Våren 2011 togs frågan upp om att sätta igång ett nytt IT-förändringsprojekt, där upphandling 
ingår.  Det konstaterades då att det inte fanns tillräckliga resurser inom skolförvaltningen för 
att starta ett sådant projekt, utan att arbetet skulle skjutas upp. IT-förändringsprojektet 
inleddes istället våren 2012. Arbetsgrupper skapades med representation från administratörer i 
de verksamheter som använder systemet. I augusti bildas projektgruppen som därefter haft 
regelbundna projektmöten. 
Denna upphandling ska enligt Upphandlingscenter i Ludvika beslutas i Falu kommun, då den 
publicerades före 1 januari 2013. 
 
Beslutet är enligt projektgruppens (kommunstyrelseförvaltningen-IT och skolförvaltningen) 
förslag 

Beslutsunderlag 
Rapport version 1.2 Upphandling Skoladministrativt system Falun 2012. 
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Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen –IT 

Skolnämnden 
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§ 37 Information om periodrapport 2013-02-28 

  

Beslut 
Allmänna utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Kjell Nyström informerar om senaste periodrapporten.  

• Kommunens budgeterade resultat för 2013 är + 56,9 miljoner kronor. 
• Årsprognos februari redovisar + 26,2  miljoner kronor i resultat.  
• Verksamheternas prognoser visar avvikelser med - 45 miljoner kronor. 
• Anslag för volymförändringar, den centrala ”bufferten” är redan nu i  

februari till största delen fördelad till verksamheterna.  
• Den första skatteprognosen för året är försiktigt positiv. En skatteintäkts-  

ökning med 14,5 är prognostiserad. 
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