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§ 1 Antagande av reviderade riktlinjer gällande 

verksamhetsprövning av vakanta tjänster 

 KS0706/15  
Beslut   
 

1. Reviderade riktlinjer enligt personalkontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 
december 2015 antas. 
 

2. Personalkontoret får i uppdrag att informera respektive nämnd att fatta beslut 
om hur vakansprövning ska genomföras samt anta delegationsordning som 
säkerställer beslutet.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens allmänna utskott fattade 2008 beslut om åtgärder för att styra upp 
vakansprövningen av alla vakanta tjänster. Beslutet innebär att verksamhetsprövning 
ska ske av förvaltningschef och får inte delegeras. Till grund för beslutet låg dels 
ekonomiska skäl, och dels för att få effekt på den då antagna rekryteringsmodellen. 
Arbetssättet upplevs idag från verksamheterna onödigt byråkratiskt och svårjobbat, 
varför förslag till förändrade riktlinjer förts fram. 
 
Beslutet är enligt personalkontorets förslag med justerad formulering av  
beslutspunkt 2. 
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-12-18. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag med ändrad 
formulering av beslutspunkt 2 till personalkontoret får i uppdrag att informera 
respektive nämnd att fatta beslut om hur vakansprövning ska genomföras samt anta 
delegationsordning som säkerställer beslutet. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder/förvaltningar 
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§ 2  Ansökan om medel till projektet HBTQ-

certifiering via RFSL 

 KS0222/15  

Beslut   
 Verksamhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Falu kommuns personalkontor beviljas 232 000 kronor år 2016 för  
projektet HBTQ-certifiering via RFSL. 
 

2. Finansiering sker inom hållbarhetsrådens budget.  
 
Sammanfattning 
Ordförandena för de tre råden har den 7 december 2015 beslutat bevilja ansökan med 
232 000 kronor under 2016. Motiveringen lyder att det möter prioriterade områden i 
folkhälsoprogrammet såsom delaktighet och inflytande samt barn och ungas 
uppväxtvillkor. 

Folkhälsorådet har beviljat ansökan den 8 december 2015.   
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
  

Beslutsunderlag 
Protokoll från rådsordförandemöte 2015-12-07. 

Protokoll från folkhälsorådet 2015-12-08. 

Ansökan från näringslivsavdelningen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-15. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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§ 3 Ansökan om medel till projektet Roligaste 

sommarjobbet 2016 

 KS0098/15  
Beslut   
          Verksamhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Falu kommuns näringslivsavdelning beviljas 200 000 kronor år 2016 
för projektet Roligaste Sommarjobbet. 

2. Finansiering sker inom hållbarhetsrådens budget.  
  

 
Sammanfattning 
Ordförandena för de tre råden har den 7 december 2015 beslutat att bevilja ansökan 
med finansiering om 200 000 kronor under 2016 med motiveringen att projektet 
uppvisar fina uppföljningsresultat när det gäller att stärka kopplingen mellan unga och 
näringslivet. 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om medel från näringslivsavdelningen.  

Protokoll rådsordförandemöte 2015-12-07. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-15. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
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§ 4 Svar på motion från Jonas Lennerthson (S) 

Utred möjligheten att senarelägga 
beslutsfattandet när det gäller betyg i 
skolan 

 KS0444/15  

Beslut   
          Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

 Motionen bifalls. 

 
Sammanfattning 
Jonas Lennerthson föreslår i en motion att barn-och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att utreda möjligheten av att senarelägga beslutsfattandet när det gäller betyg i skolan 
så att undervisning på ett naturligt sätt kan genomföras även terminens sista dagar.  
Betygssättningen är en viktig del av skolans myndighetsutövande och därför ställs 
stora krav på rättssäkerhet i hur processen utformas. Denna process behöver därför 
utvärderas och vid behov revideras för att kunna jämka samman behov kring 
undervisnings-situationen, lärarnas arbetsmiljö och elevernas rättssäkerhet.  

Ansvaret för detta ligger enligt reglementet hos barn- och utbildningsnämnden. Därför 
är det lämpligt att resultatet av utvärderingen fastställs där efter samråd med fackliga 
organisationer och förankring i verksamheten. 
 
Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-06-18. 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25, § 143/ tjänsteskrivelse  
2015-10-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
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§ 5 Svar på motion från Katarina Gustavsson 

(KD) Införa träning mot ledighet 
 KS0750/14  

Beslut   
 Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

           Motionen avslås utifrån kostnads- och verksamhetsskäl. 
 
Reservation 
Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att medarbetarna får träna på fritiden för att 
sedan få igen en del av den tränade tiden som ledighet, dock högst 40 timmar per år. 
Förslaget kan komma att öka vikariekostnaden med ca 25 miljoner per år. 
Beräkningen omfattar personal inom skola och vård- och omsorg där man för det 
mesta behöver vikarier vid ordinarie personals frånvaro. 
 
Beslutet är enligt personalkontorets förslag, exklusive motiveringen. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-12-29. 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-09.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Krister Johansson (S) och Lena 
Johnsson (S): Enligt personalkontorets förslag med motiveringen att den avslås utifrån 
kostnads- och verksamhetsskäl. 

Katarina Gustavsson (KD): Bifall till motionen med motiveringen att andemeningen 
med förslaget är att uppmuntra personer att stärka sig och hitta rätt motivation till rätt 
träning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att verksamhetsutskottet 
beslutar enligt ordförandes m fl förslag.  
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