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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 1 Svar på medborgarförslag: Alternativa driftsformer av 
kommunala friskolor 

KS0259/12 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 
 
 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att alternativa driftsformer för grund- och 
gymnasieskolan ska utredas, samt att de personalgrupper som vill bidra till 
alternativa driftsformer stöttas. Som skäl för förslaget anges ökad 
direktdemokrati, delaktighet och insyn i skolans kärnverksamhet, effektivare 
styrning av skolpengen och ökad flexibilitet.  

Skolnämndens förslag är att avslå vidare utredning av alternativa 
driftsformer för grund- och gymnasieskolor samt att avslå förslaget att stötta 
personalgrupper som vill bidra till driftsformen ”kommunal friskola”. 

Ekonomikontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-03-05. 

Protokoll från skolnämnden 2012-09-26, § 166/tjänsteskrivelse 2012-08-30. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Kicki Stoor (V) och 
Viktor Zakrisson (S): Medborgarförslaget avslås. 

Christina Haggren (M) med instämmande av Sten H Larsson (FAP): 
Medborgarförslaget bifalls. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att 
utreda intraprenadlösningar inom skola och omvårdnad. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet 
beslutar enligt ordförandens m.fl. förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 2 Svar på medborgarförslag: Elrullstolar på kommunens 
äldreboenden 

KS0566/12 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

      Medborgarförslaget är besvarat. Varje enhet ser över behovet av 
elrullstol eller elcykel och bedömer om det finns behov. Kostnaden för 
eventuell elrullstol hamnar på enheten. 

 
 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget föreslås att elrullstolar köps in till varje enhet för att 
underlätta för personal och anhöriga. 

Omvårdnadsnämnden föreslår att varje enhet ser över behovet av elrullstol 
eller elcykel och bedömer om det finns behov. Kostnaden för eventuell 
elrullstol hamnar på enheten. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-09-22. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-11-28, § 160/tjänsteskrivelse 
2012-11-12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Lilian Eriksson (M): 
Enligt omvårdnadsnämndens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Placerade barns skolresultat 

KS0375/12 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalls. Skolnämnden och socialnämnden får i uppdrag att 
tillsammans införa en modell för att kunna följa upp placerade barns 
skolresultat.  

2. Resultatet ska återrapporteras till skolnämnden. 
 

Sammanfattning 

Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en uppföljande undersökning 
görs över hur skolgången fungerar för de barn som Falu kommun placerat 
inom och utanför kommunen. 

De allra första öppna jämförelserna om placerade barns skolgång som 
socialstyrelsen tagit fram med hjälp av skolverket visar att skolresultaten för 
barn som är i samhällets vård är oacceptabelt låga och varierar kraftigt 
mellan landets kommuner.  

Socialnämnden föreslår att motionen bifalls delvis då socialförvaltningen 
regelbundet följer upp de placerade barnens situation och där ingår 
skolsituationen. Socialnämnden föreslår att förutsättningarna undersöks för 
att införa en modell för uppföljning som samtidigt kan bidra till förbättring 
av placerade barns skolresultat. 

Skolnämnden föreslår att motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-02-07. 

Protokoll från socialnämnden 2012-08-29, § 169/tjänsteskrivelse 2012-08-
29. 

Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 177/tjänsteskrivelse 2012-09-17. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt skolnämndens och socialnämndens 
förslag med tillägget att resultatet av utredningen ska återrapporteras till 
skolnämnden. 

 



 6 (14) 
 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 

2013-01-16 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 4 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Barnomsorg kvällar, helger samt nätter 

KS0552/12 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås med motiveringen att behovet av införande av omsorg på 
obekväm arbetstid, inte behöver utredas eftersom vi idag redan har en väl 
fungerande verksamhet, där kostnaderna för en placering ryms inom 
reglerna för maxtaxan, samt att vi har ett väl fungerande kösystem och 
därigenom en god bild av behovet. 

 
 

Sammanfattning 

Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att utreda behovet av införandet av barnomsorg även på obekväm arbetstid, 
innebärande kvällar, helger samt nätter. Reglerna vid ansökningarna ska 
vara tydliga och kostnaderna för omsorg vid obekväm arbetstid ska rymmas 
inom reglerna för maxtaxan. 

Beslutet är enligt skolnämndens förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från skolnämnden 2012-12-12, § 215/tjänsteskrivelse 2012-11-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt skolnämndens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 5 Svar på motion från Ove Raskopp (--) anordnande av en 
lokal Internationell mansdag 

KS0294/11 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås med hänvisning till det pågående jämställdhetsarbetet 
”På lika villkor” som syftar till att stärka förutsättningarna för båda könen 
i ett långsiktigt perspektiv. 

 
 

Sammanfattning 

Ove Raskopp föreslår i en motion att Falu kommun stimulerar olika 
organisationer till att utveckla en internationell mansdag, lokalt ägnad åt att 
manifestera mannens historiska och moderna betydelse. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2011-03-30. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2012-12-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S) och Sten H Larsson (FAP): Enligt 
stadskansliets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 6 Nyttjanderättsavtal avseende gatubelysning i Falu 
kommun 

KS0749/12 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Trafik och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna ett tioårigt 
nyttjanderättsavtal avseende gatubelysningen i Falu kommun med Falu 
Energi och Vatten AB samt Falu Elnät AB.   

 
 

Sammanfattning 

Inom kommunen finns idag ca 15.500 ljuspunkter uppdelat på 9.500 i 
tätorten och 6.000 på landsbygden. I tätorten ägs gatubelysningen till 100% 
av kommunen. På landsbygden äger kommunen det mesta men inte allt. På 
många ställen är ägandet oklart. Falu Elnät AB sköter sedan tidigare 
gatubelysningen på landsbygden och extern entreprenör har skött 
gatubelysningen inom tätorten sedan år 2001 t o m 19 oktober 2012. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att trafik- och 
fritidsnämnden ska få i uppdrag att teckna nyttjanderättsavtal med Falu 
Energi och Vatten AB samt Falu Elnät AB avseende gatubelysningen i Falu 
kommun. 

Kommunfullmäktige har i ”Budget 2013 och ekonomisk plan för 2014 och 
2015 justerat trafik- och fritidsnämndens budgetram med hänvisning till 
kostnadsbesparingar i kopplade till effektiviseringar av drift och underhåll 
av kommunal belysning. En effektivisering som uppskattas till 1 mnkr under 
förutsättning att energipriset inte ökar. 

Ekonomikontoret ställer sig bakom trafik- och fritidsnämndens förslag och 
föreslår att ett tioårigt nyttjanderättsavtal tecknas. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-12-12 § 160/tjänsteskrivelse 
2012-11-27.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S) och Lilian Eriksson (M): Enligt 
ekonomikontorets förslag. 

 



 9 (14) 
 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 

2013-01-16 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 7 Redovisning av genomförd internkontroll i Falu 
kommuns förvaltningar enligt kontrollplaner för år 2012 

KS0035/12 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av genomförd 
internkontroll enligt kontrollplaner för år 2012. 

 
 

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 i enlighet med gällande internkontroll-
reglemente och kontrollplaner för 2012. Återrapporter skickas till 
internkontrollsamordnaren för en årlig samlad rapport till kommunstyrelsen 
senast i samband med årsredovisningens upprättande. 

Ekonomikontoret redovisar internkontrollplaner från 2012. Internkontroll-
planerna har två förvaltningsgemensamma granskningsområden: 
Upphandling och inköp: riktlinjer och bestämmelser samt extern 
representation.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-12-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 8 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 verksam-
heten.  I samband därmed beslutades att var tredje månad ska en redovisning 
lämnas till kommunstyrelsen om genomförandet av Kulturskolan vad avser 
organisation, lokaler, budget och personal. 

Kulturchef Pelle Ahnlund och projektledare Elisabeth Ståhle redovisar. 

Sänds till 

Kommundirektören 

Kulturchefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 9 Beslut om ny HR-organisation i Falu kommun 

KS0751/12 

Beslut 

1. En ny HR-organisation enligt vad som framgår i bilaga 1, 2 och 3 till 
personalkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2012 införs i 
Falu kommun.  

2. Den nya organisationen utvärderas med återrapport till allmänna 
utskottet senast i september 2015. 

 
 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny sammanhållen HR- och Löneorganisation för Falu 
kommun har arbetats fram.  

Samtliga HR-resurser, med undantag av fyra HR-medarbetare, i 
organisationen överförs till personalkontoret. Inom personalkontoret byggs 
spetskompetens inom samtliga HR-processer upp för att bäst stödja hela 
kommunen och för att säkerställa resursoptimering. En HR helpdesk för 
enklare HR-frågor som kan ge chefer svar direkt kommer att byggas upp i 
kombination med dagens center för lönefrågor. Vidare finns en stor samsyn 
om att starta ett rekryteringscenter som skall stödja organisationen i 
rekryteringsarbetet. Samtliga HR-processer ska beskrivas och därmed skapa 
förutsättningar för chefer och medarbetare i hela kommunen att utveckla 
HR-arbetet för att möta framtida utmaningar som exempelvis kompetens-
försörjning. 

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2012-12-19. 

Sänds till 

Samtliga förvaltningar och kommunstyrelsekontoren inkl bilaga 1, 2 och 3 
till personalkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2012 

Personalkontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 10 Information om förlängning av avtal - Samordnad 
distribution av livsmedel 

KS0734/12 

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 
 
 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret redogör i tjänsteskrivelse den 14 december 2012 för avtal 
om distribution av livsmedel i samband med en samordnad upphandling år  
2010 med kommunerna i Falun Borlänge regionen och nyttjandet av  en 
option i upphandlingen som innebar att Falu kommun kunde anlita det sedan 
tidigare upphandlade logistikföretaget för mottagning av livsmedel från 
leverantörer. 

I avtalet med den anlitade leverantören för livsmedelsmottagning och trans-
porter, Maserfrakt Distribution AB, finns möjlighet till förlängning från den 
1 juni 2013till  den 30 maj 2015 vilket förordas av ekonomikontoret. I och 
med denna avtalsförlängning upphör Falu kommuns alla transportavtal 
samtidigt, vilket väsentligt förbättrar förutsättningarna för en ny upphand-
ling 2015. 

Ekonomikontoret informerar om avtalsförlängningen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-12-14. 

Sänds till 

UpphandlingsCenter Ludvika 

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 11 Information från UpphandlingsCenter 

  

Beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 
 
 

Protokollsanteckning 

Till protokollet antecknas att Christina Haggren lyfter frågan om att få till 
stånd ett möte om upphandlingsförfarande i Falu kommun. 

Sammanfattning 

Den nystartade nämnden för det Upphandlingscenter som bildats av 
Borlänge, Falu, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner på upphandlings-
området har haft sitt första sammanträde och Falu kommuns representanter 
Susanne Norberg (S) och Christina Haggren (M) lämnar aktuell information 
till utskottet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12 Närvaro på sammanträdet 

  

Beslut 

Håkan Edvardsson få närvara vid dagens sammanträde. 
 
 

Sammanfattning 

Ordföranden föreslår att frilansjournalist Håkan Edvardsson, som följer 
ordföranden inför ett reportage om hennes arbete som kommunalråd, får 
närvara vid dagens sammanträde.  
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