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§ 1 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M): 
Om det skapas förutsättningar för äldre att enkelt träna 
balans och styrka skulle många fallolyckor kunna 
förhindras 

KS0578/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är besvarad då omvårdnadsnämnden redan idag arbetar 
aktivt med olika förebyggande insatser för att undvika fallskador hos 
äldre. 

 
 

Protokollsanteckning 
Ordföranden lyfter frågan i folkhälsorådet. 

Sammanfattning 
Lars Runsvik och Bertil Ek uttrycker i sin motion att förebyggande insatser i 
form av styrke- och balansträning är viktiga för att undvika fallskador hos 
äldre. Genom att erbjuda äldre fysisk aktivitet och balansträning skulle 
många fallskador förebyggas och miljarder kronor sparas. 
De föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till berörd/ berörda för-
valtningar att utreda äldres fallskador och förslå förebyggande åtgärder. 

Omvårdnadsnämnden överlämnar förvaltningen tjänsteskrivelse från den 25 
oktober 2013 som svar på motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-02. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18/tjänsteskrivelse 2013-10-
25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) och Viktor Zackrisson (S): Motionen är 
besvarad då omvårdnadsnämnden redan idag arbetar aktivt med olika 
förebyggande insatser för att undvika fallskador hos äldre. 

Christina Haggren (M): Återremiss för svar även från trafik- och 
fritidsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 
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§ 2 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): 
 "Full insyn i ekonomin" 

KS0182/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är bifallen i dess syfte att förenkla ekonomisk information 
med hänvisning till att uppdrag tidigare lämnats till ekonomikontoret 
att fortsätta utvecklingsarbetet med att göra årsredovisning och 
verksamhetsplan- och budgetdokument mer tillgängliga för 
medborgare och anställda. 

 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att i samband med budget och 
ekonomisk årsredovisning i Falu kommun ska en tydlig sammanställning 
finnas som redovisar de tre finansiella målen, resultat, soliditet och andel lån 
till investeringar enligt i motionen preciserade punkter.  
Syftet med motionen är att falubor och förtroendevalda snabbt ska kunna få 
en överblick av den kommunala ekonomin och dess finansiella mål.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-01-31. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-01-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 3 Fastställande av arvoden och ersättningar i samband 
med allmänna val och val till Europaparlamentet 

KS0108/14 

 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Arvodet till ordföranden i valnämnden, under valår, ska utgöra 
23,2 % av prisbasbeloppet i årsarvode.  

2. Arvodet till valnämndens 1:e vice och 2:e vice ordförande, under 
valår ska utgöra 5 % av prisbasbeloppet i årsarvode. 

3. Arvodet till ordförande i valdistrikt fastställs till 6 % av 
prisbasbeloppet. 

4. Arvodet till vice ordförande i valdistrikt fastställs till 5 % av 
prisbasbeloppet. 

5. Arvodet till övriga valförrättare i valdistrikt fastställs till 4 % av 
prisbasbeloppet. 

6. Arvodet till särskild röstmottagare fastställs till 4 % av 
prisbasbeloppet.  

7. Arvodet till röstmottagare vid förtidsröstning fastställs till 150 kr per 
timme.   

8. Ersättningen för deltagande i utbildningen fastställs till 250 kr. 

9. Arvodet till valnämndens ledamöter vid förrättning fastställs till 
150 kr per timme. 

10. Arvodet till valnämndens ledamöter under valdagen fastställs till 
150 kr per timme. Maximiersättningen per dag enligt kommunens 
regler skall inte gälla under valdagen. 

11. Arvode för arbetstid efter kl. 21.00 under valdagen ska utgå med 
150 kr per timme till samtliga valförrättare. 

12. Reseersättning för valdagen och till utbildningen ska utgå enligt 
kommunens regler. 

13. Ovanstående beslut avser val till Europaparlamentet samt för 
allmänna val. I de fall dessa val infaller under samma år utgår 
ersättning enligt ovan för respektive val.  
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Sammanfattning 
Valnämnden har genomfört en översyn, av arvoden och ersättningar i 
samband med allmänna val och val till Europaparlamentet, med hänsyn till 
att det senaste fastställandet av arvode och ersättningar i samband med val 
skedde år 2002. Förslaget är i princip identiskt med tidigare beslut men med 
revideringen att timersättningen justeras från 120 kr till 150 kr och 
ersättningen för deltagande i utbildningen justeras från 220 kr till 250 kr. 
Höjningen motiveras utifrån att ersättningen i de delarna legat på samma 
nivå under tolv år medan de ersättningar som är baserade på prisbasbeloppet 
givetvis justerats med automatik. 
Även ett förtydligande görs att arvodesbeslutet avser val till europa-
parlamentet respektive allmänna val.  

Beslutet är enligt valnämndens förslag.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från valnämnden 2013-12-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt valnämndens förslag. 
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§ 4 Beslut om ny organisation för Kultur- och 
ungdomsförvaltningen – mindre justering med 
anledning av övertagandet av samordningsansvaret 
för världsarvet  

KS0537/07 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Driftbudget för 2014 på 525 000 kr överförs till kultur- och 
ungdomsnämnden från ej förvaltningsanknuten verksamhet (K620). 

2. Driftbudget 2014 för världsarvskansliet på 90 000 kr överförs till 
kultur- och ungdomsnämnden från kommundirektörens (ansvar 
K100) driftram. 

3. Ovanstående ersättningar har tidigare utbetalats till Visit Södra 
Dalarna AB, men upphör i samband med att Visit Södra Dalarnas 
verksamhetsansvar övergår till Falu kommun den 1 januari 2014. 

Sammanfattning 
I samband med att UNESCO utnämnde gruvlandskapet i Falun till världsarv 
år 2001 skapades en tjänst för samordning av världsarvet. Kommunstyrelsen 
gav uppdraget att utföra denna tjänst till dåvarande turistbolaget 
Välkommen till Falun AB. Bolaget fick även en budget för detta och en 
världsarvssamordnare anställdes. Bolaget heter nu Visit Södra Dalarna och 
har bidrag för världsarvskansliet från Falu kommun och Dalarnas Museum.  

Visit Södra Dalarna AB och kultur- och ungdomsnämnden har föreslagit att 
världsarvskansliet och världsarvssamordnaren ska föras över från bolaget 
till kultur- och ungdomsnämnden.   

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur-och ungdomsnämnden 2013-11-14, § 78/ 
tjänsteskrivelse 2013-11-13. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 5 Utökning av mottagande av ensamkommande barn 
fr.o.m. 2014 

KS0695/13 

Beslut 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret får i uppdrag att utöka 
mottagande av ensamkommande barn genom att starta ett till boende 
från hösten 2014 när lämpligt boende införskaffats. 

 
 

Sammanfattning 
Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl 
fortsätter på årsbasis att öka. Riksdagen har beslutat om en lagändring som 
ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa kommuner att ta emot 
asylsökande ensamkommande barn. Lagändringen träder ikraft den 1 januari 
2014. Anvisningar kommer att gälla kommuner såväl med överens-
kommelse att ta emot ensamkommande barn som kommuner utan 
överenskommelse.  

Länsstyrelserna har i samverkan med Migrationsverket tagit fram en 
fördelningsmodell med fördelningstal som visar att Falun ska ha beredskap 
för 10 asylplatser from år 2014. Enligt nuvarande överenskommelser finns 
det 4 asylplatser och det fattas därmed 6 asylplatser. Om kommunen 
behöver tillhandahålla 10 asylplatser för ensamkommande barn är det 
nödvändigt att öppna ett till boende. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-07. 

Anvisning från Migrationsverket.  

 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 

Socialförvaltningen  

Skolkontoret 
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§ 6 Svar på revisionsrapport över Granskning av 
delårsrapport per 2013-08-31 

KS0583/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2013 är 
kommunens svar på revisionsrapport om granskning av delårsrapport 
per 2013-08-31. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorernas biträde, revisionsbyrån KPMG, redogör i 
sin granskningsrapport över kommunens delårsbokslut 2013 för sina 
iakttagelser och synpunkter.  

Beslutet är enligt ekonomikontoret förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-12-20. 

Revisionsrapport om granskning av delårsrapport per 2013-08-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 7 Redovisning av genomförd internkontroll i Falu 
kommuns förvaltningar och helägda bolag enligt 
kontrollplaner för år 2013 

KS0035/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av genomförd 
internkontroll enligt kontrollplaner för år 2013. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll gäller från 1 januari 
2007. Reglementet syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder 
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Varje år ska 
styrelsen/nämnden anta en särskild plan för den interna kontrollen enligt de 
gemensamma anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. Kontroller har 
genomförts i förvaltningarna och i Kopparstaden AB i enlighet med 
gällande internkontrollreglemente och kontrollplaner för 2013. 
Återrapporter skickas till internkontrollsamordnaren för en årlig samlad 
rapport till kommunstyrelsen senast i samband med årsredovisningens 
upprättande. 

Ekonomikontoret redovisar internkontrollplaner från 2013.  
Internkontrollplanerna har två förvaltningsgemensamma gransknings-
områden.  
Upphandling och inköp: riktlinjer och bestämmelser. 
Avtalsdatabas: registrering av verksamhetens ingångna avtal i kommunens 
avtalsmodul.   

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-12-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 8 Revidering av friskvårdsriktlinjer för medarbetare i Falu 
kommun 

KS0622/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Reviderade riktlinjer för friskvård i Falu kommun antas enligt 
personalkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2013. 

 
 

Sammanfattning 
Falu kommun har länge arbetat med en aktiv friskvård genom bl.a. frisk-
vårdsinspiratörer på alla kommunens arbetsplatser. Det är på arbetsplatsen 
vi kan påverka hälsoutvecklingen och det är arbetsgruppen som tillsammans 
med chefen fastställer vad som är viktigt för hälsoutvecklingen och arbetar 
in det i årliga handlingsplaner.  

På kommunstyrelsens allmänna utskott i november presenterades förslag till 
reviderade friskvårdsriktlinjer som ett led i att dels skapa ökad likställighet 
vad gäller nyttjandet av friskvård dels för att genomföra besparingar under 
2014. Ärendet blev återremitterat och efter de intentioner som gavs har 
några justeringar i de nya riktlinjerna genomförts. Dessa innebär kortfattat 
att friskvård på arbetstid tas bort ur riktlinjerna och att den individuella 
subventionen av gymkort och dylikt maximeras till 1000 kr/medarbetare och 
år. 

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-12-18. 

Reviderade riktlinjer för friskvård och Friskvårdspolicy för medarbetare i 
Falu kommun 2013-12-17. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag. 
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§ 9 Riktlinjer för feriearbeten  

KS0274/09 

Beslut 
1. Föreslagna riktlinjer gällande feriearbeten i Falu kommun antas. 

2. Benämningen på feriearbeten för ungdomar 16-18 år ska vara 
”Sommarjobb”. 

 

Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret, AIK, har uppdraget att samordna 
och förmedla feriearbeten till ungdomar 16-18 år skrivna i Falu kommun 
och lämnar förslag till riktlinjer för feriearbete.   

Vidare har en översyn gjorts om ekonomiskt stöd till föreningar gällande 
feriearbetande ungdomar. Nya riktlinjer har upprättats för föreningsbidrag 
till föreningar som anställer ungdomar under sommarlovet.  

Benämningen feriearbete kan upplevas ålderdomlig och förväxlas ofta med 
sommarjobb och sommarvikariat. För att underlätta skillnaden så föreslår 
AIK att vi byter benämningen till ”Jobb som märks för unga” dels för att 
understryka att det är för ungdomar och dels för att marknadsföra Falu 
kommun som arbetsgivare. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag med 
justering enligt förslag på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-09/ 
Riktlinjer för feriearbete. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Haggren (M) med instämmande av Viktor Zakrisson (S) och 
ordförande Susanne Norberg (S): Benämningen på feriearbeten för 
ungdomar 16-18 år ska vara ”Sommarjobb”. 

 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
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§ 10 Upphandling avseende avropsavtal gymnasial 
utbildning 

KS0457/13 

Beslut 
1. Kontrakt tilldelas leverantörer enligt tilldelningsbeslut och 

upphandlingsrapport daterad den 22 januari 2014 

2. Beslutet justeras omedelbart då avtalsspärr för ingivna anbud gäller 
till och med den 4 februari 2014. 

 
 

Sammanfattning 
Rektor för gymnasial vuxenutbildning har enligt uppdrag under hösten 2013 
genomfört en upphandling för ett nytt ramavtal med leverantörer inom olika 
utbildningsområden på gymnasial nivå. Upphandlingen har genomförts för 
att bistå Falu kommun med utbildningar för vuxnas lärande på gymnasial 
nivå vilket utifrån varje individs behov, önskemål och förutsättningar kan 
förse individen med verktyg för ett deltagande i det livslånga lärandet och 
därigenom öka sina förutsättningar att möta och hantera samhällets föränd-
ringar. Upprättad upphandlingsrapport beskriver processen och 
genomförandet av upphandlingen. Tilldelningsbeslut presenteras på 
sammanträdet. 

 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-
08/Upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret för delgivning enligt 
tilldelningsbeslut. 



 14 (21) 
 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 

2014-01-22 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 11 Upphandlingsplaner 2014 

KS0303/11 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
I det samarbetsavtal som tecknats mellan den gemensamma nämnden för 
upphandlingsverksamhet och de fem kommuner som ingår framgår att 
deltagande kommuner förbinder sig bland annat att årligen upprätta planer 
över större upphandlingar som ska genomföras nästkommande år. 

Vid kommunstyrelens sammanträde den 4 juni 2013 beslutades att årligen 
upprättade planer för kommande upphandlingar ska presenteras för 
kommunstyrelsen. Därefter sker löpande vägledningsdiskussioner för 
ställningstagande och förslag. Planerna ska även rapporteras kvartalsvis 
eller i samband med revidering. 

UpphandlingsCenters upphandlingsplan för 2014 samt en lokal 
upphandlingsplan för Falu kommun för 2014 och framåt presenteras. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-12-30. 

Sänds till 
UpphandlingsCenter 

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12 Information om HR och ny HR-organisation 

KS0051/13 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Personalchefen lämnar aktuell information om HR och ny HR organisation. 

 

Sänds till 
Personalkontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 13 Information om körkortspaket samt handledarskap vid 
övningskörning för ensamkommande barn i Falu 
kommun 

KS0411/13 

Beslut 
1. Utskottet har tagit del av informationen. 

2. Skolkontoret och arbetsmarknads- och integrationskontoret får i 
uppdrag att utreda om valbar körkortsutbildning kan införas på 
gymnasiet. 

 

Sammanfattning 
Falu kommun hanterar en schablonersättning, i enlighet med Förordning 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, i och 
med mottagandet av ensamkommande barn. Denna schablonersättning avser 
bland annat insatser för att underlätta etablering i det svenska samhället. 
Etablering på arbetsmarknaden underlättas om den arbetssökande har 
körkort.  

Under 2012 startade arbetsmarknads- och integrationskontoret, AIK, ett 
särskilt körkortsstöd till ensamkommande barn. Körkortsstödet innefattar 
både övningskörningshjälp av personal på Klarbo 18+, boendet för 
ensamkommande barn, samt ett utbildningspaket vid trafikskola i Falun.  

Under 2013 ansåg Transportstyrelsen att Falu kommun bedrev 
körskoleverksamhet. I en tillsynsrapport stoppade Transportstyrelsen den 
övningskörningsverksamhet som bedrivits. Falu kommun överklagade 
beslutet till förvaltningsrätten och vann i sakfrågan. Transportstyrelsen har i 
sin tur överklagat beslutet till Kammarrätten och i dagsläget avvaktas om 
prövningstillstånd kommer att meddelas eller inte. 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret lämnar aktuell information i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-09. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Haggren (M): Ge skolkontoret och arbetsmarknads- och 
integrationskontoret i uppdrag att utreda om valbar körkortsutbildning kan 
införas på gymnasiet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 

Skolkontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 14 Information om IT-översyn 

 KS00026/14 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om pågående IT-översyn. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 15 Information om elbilsupphandling 

KS00026/14 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om pågående elbilsupphandling. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 16 Svar på remiss från Näringsdepartementet: SOU 2013:75 
Organisering av framtidens e-förvaltning 

KS0663/13 

Beslut 
IT-kontorets svar den 9 januari 2014 är Falu kommuns svar på 
remiss ”Organisering av framtidens e-förvaltning”. 

 

Sammanfattning 
Falu kommun har erbjudits möjlighet att svara på en remiss om det 
offentliga samhällets organisation av framtidens e-förvaltning. 

Frågeställningen i stort behandlar organisation efter E-delegationens  
upphörande och hur arbetet ska fortsätta med e-förvaltning. Både staten, 
landstingen och kommunerna påverkas av detta. 

Beslutet är enligt IT-kontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
IT-kontorets tjänsteskrivelse 2014-01-09/remissvar. 

Sänds till 
Näringsdepartementet inkl IT-kontorets svar den 9 januari 2014. 

IT-kontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 17 Utbildning: Hitta rätt i diariet 

KS00026/14 

Beslut 
Utskottet har tagit del av utbildningen. 

 
 

Sammanfattning 
Kerstin Söderlund från stadskansliets nämndteam delger ledamöterna hur 
man enkelt kan hitta rätt i kommunstyrelsens diarium. 
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