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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 1 Information om upphandlingsprojekt 

  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

Informationen tas till protokollet. 
 
 

Sammanfattning 

Ett projekt har startat för att forma en gemensam upphandlingsorganisation 
för de sex kommunerna som ingår i Falun Borlänge-regionen AB (Falun, 
Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter). Styrgrupp för 
projektet är kommunchefsgruppen. En kartläggning pågår som ska resultera 
i ett förslag på organisation, bemanning, budget och upphandlingspolicy 
m.m.  

Information om upphandlingsprojektet lämnas av processledare Thomas 
Karlsson Falun Borlänge-regionen AB. 

 

 



 4 (14) 
 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 

2012-01-18 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 2 Godkännande av projektplan "Heltid till alla" 

KS0196/11 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

1. Projektplan ”Heltid till alla” godkänns. 

2. Ärendet återredovisas på kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 
september 2012. 

 
 

 

Sammanfattning 

Falu kommuns politiska majoritet har uppdragit till personalchefen att 
arbeta fram förutsättningar för och teckna ett lokalt kollektivavtal om heltid 
till alla. För att nå det målet krävs att ett projekt startas med ett tydligt 
uppdrag, att projekt-, kommunikation- och  genomförandeplan arbetas fram 
samt att resursförstärkning, stöd och engagemang ges. 

Projektledare Sven Fernlund Skagerud föredrar ärendet och redovisar 
projektplanen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
22. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3 Jobb som märks - slutrapport 

KS0457/10 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

Slutrapport för projketet ”Jobb som märks” godkänns. 
 
 

Sammanfattning 

Projektet startades på uppdrag av kommundirektören med målet att ta fram 
en strategisk plan för Falu kommun som stärker och tydliggör arbetsgivar-
identiteten mot kompetensmarknaden. 
Målet med projektet har uppnåtts. Det finns en godkänd varumärkes-
plattform, kommunikationsstrategi och en handlingsplan för 2012 vilket var 
projektets mål. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar en slutrapport och 
föreslår att rapporten godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
03/Handlingsplan 2012. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 4 Kommunalt lönebidrag 

KS0310/11 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

1. Kommunalt lönebidrag ska betalas ut till föreningar i den form som 
beskrivs i kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och 
integrationskontoret) tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2011. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och 
integrationskontoret) får i uppdrag att se över vilka 
arbetsmarknadsåtgärder som ska omfattas av kommunalt lönebidrag. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och 
integrationskontoret) får i uppdrag att undersöka om det kommunala 
lönebidraget går att koppla till andra bidrag som Falu kommun 
betalar ut till föreningar. 

 
 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsenheten har sedan många år förfogat över ett kommunalt 
lönebidrag som riktar sig till föreningar som anställer personer med 
lönebidrags- eller trygghetsanställning via arbetsförmedlingen. 

Det kommunala lönebidraget har funnits sedan 1980-talet med olika 
lagstiftningar som grund. År 2007 skrevs kommunallagen om och är nu mer 
restriktiv mot kommunens roll i olika arbetsmarknadsåtgärder. Därför finns 
det anledning att se över denna insats. Kommunjuristen har tillsammans 
med arbetsmarknads- och integrationskontorets arbetsmarknadsenhet 
kommit fram till anpassningar och förbättringsmöjligheter för föreningar, 
kommunen och berörda personer. 

Maria Jonsson, arbetsmarknads- och integrationskontoret, föredrar ärendet.  

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2011-12-29. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 

 



 7 (14) 
 

Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 

2012-01-18 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 5 Beslut om Internkontrollplan 2012 för 
kommunstyrelseförvaltningen 

KS0035/11 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

         Kommunstyrelsekontorens internkontrollplaner för år 2012 fastställs och utgör 
tillsammans kommunstyrelseförvaltningens plan för år 2012. 

 
 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har antagit nuvarande reglemente för intern kontroll i Falu kommun 
som gäller från den 1 januari 2007. Reglementet för intern kontroll 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.  

En reviderad modell för arbetet med internkontrollplaner i kommunens förvaltningar antogs 
i kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 oktober 2011. Enligt gällande reglemente och 
arbetsmodell ska nämnderna upprätta och besluta om en särskild internkontrollplan för sin 
verksamhet senast i december för kommande år.  
Kommunstyrelseförvaltningens kontor sammanställer sina planer för kommande år under 
december månad till kommunstyrelsen. Inför 2012 har kommunstyrelseförvaltningens kontor 
sammanställt och skickat in sina internkontrollplaner i enlighet med den modell och tidplan 
som beslutats i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
28. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningens samtliga kontor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 6 Förlängning av miljöchefens visstidsförordnande 

  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

      Förordnandet för Kristina Harsbo som miljöchef förlängs fr.o.m. 
2012-03-01 t.o.m. 2013-08-31. 

 

Sammanfattning 

Kommundirektören har till förhandlingsdelegationen anmält att 
miljöchefens förordnande går ut i februari 2012. Förhandlingsdelegationen 
behandlade frågan den 16 januari 2012 och efter samverkan med de fackliga 
organisationerna föreslås att visstidsförordnandet förlängs. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från förhandlingsdelegationen 2012-01-16, § 1. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

Kristina Harsbo 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 7 Slutrapport – Hållbarhetsstrategernas hemvist 

KS0389/10 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

1. Hållbarhetsstrategerna ingår permanent i en av de tre kommunledningsgrupperna. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag och resurser för hållbarhetsarbetet leds och samordnas av 
kommundirektören (utan förändring av de tre råden för tillväxt, folkhälsa och 
miljörådet). 

3. Hållbarhetsstrategerna placeras lokalmässigt i Egnellska huset. 

4. Den förvaltning eller det kontor där hållbarhetsstrategerna har sin grundanställning har 
även fortsättningsvis arbetsgivaransvaret med möjlighet för kommundirektören att 
”köpa tid” för hållbarhetsuppdraget. 

      5.   Beslutet ska utvärderas och återredovisas till allmänna utskottets sammanträde den 17 
oktober 2012.  

 

Sammanfattning 

Kommundirektören har fått i uppdrag av allmänna utskottet att lämna ett förslag avseende 
hållbarhetsstrategernas hemvist. Förslaget som presenteras vid dagens sammanträde innebär 
ett förtydligande av strategernas arbetsgivarroll, var de ska lokaliseras och att de ingår 
permanent i en av de tre kommunledningsgrupperna. 
Förutom föreslagna åtgärder betonas att det är viktigt att strategernas uppdrag görs tydligt bl. 
a. genom att ha en tydlig fokusering, ett tvärsektoriellt arbetssätt med en tydlig gränsdragning. 
Kommundirektörens förslag är enligt beslutet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 8 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Sten H 
Larsson (FAP); Tydliggör Falu kommuns bokslut för 
Faluborna 

KS0292/10 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med att göra 
årsredovisning och verksamhetsplan- och budgetdokument mer lättillgängliga för 
medborgare och anställda. 

 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta 

            Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) får i uppdrag att fortsätta 
utvecklingsarbetet med att göra årsredovisning och verksamhetsplan- och 
budgetdokument mer lättillgängliga för medborgare och anställda. 

 

Sammanfattning 

Motionärerna föreslår att Falu kommun utvecklar dokumenten för 
årsbokslut och budget till ett mer användarvänligt format och att Falu 
kommun årligen tar fram populärutgåva av årsbokslutet som tydliggör 
kommunens ”status” för medborgare och anställda. Både årsredovisning och 
årsbudget görs mer lättillgängliga t ex via Internet och lokalpress. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Maria Gehlin och Sten H Larsson 2010-04-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
28. 

Yrkanden 

Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 9 Svar på motion från Richard Holmqvist (MP), Linnea 
Risinger (MP); Budget tillgänglig för alla 

KS0429/10 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med att göra 
årsredovisning och verksamhetsplan- och budgetdokument mer lättillgängliga för 
medborgare och anställda. 

 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta 

            Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) får i uppdrag att fortsätta 
utvecklingsarbetet med att göra årsredovisning och verksamhetsplan- och 
budgetdokument mer lättillgängliga för medborgare och anställda. 

Sammanfattning 

Motionärerna föreslår att Falu kommun utvecklar dokumenten för budget 
till en lättförstålig budgetöversikt som uppdateras kontinuerligt och görs 
mer lättillgänglig för medborgarna, t ex via Internet och lokalpress. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Richard Holmqvist och Linnea Risinger 2010-06-09. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
28. 

Yrkanden 

Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 10 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): " Vem styr vem 
i kommunal verksamhet" eller "Kvalitetssäkra politiska 
beslut" 

KS0584/10 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Avslag på motionens förslag att ”verkställighet av politiska beslut” 
ska ingå som ett obligatoriskt granskningsområde i Falu kommuns 
internkontrollplan (nr 1). 

2. Bifall till motionens förslag att alla nämnder/styrelser för egen del 
årligen ska upprätta en sammanställning/ärendegång (nr 2). 

3. Bifall till motionens förslag att en sammanställning av politiskt 
fattade beslut ska presenteras i respektive nämnd i samband med 
årsbokslutet (nr 3).   

4. Falu kommuns förmåga att genomföra fattade beslut bör 
kontinuerligt utvärderas och förbättras. 
 

Sammanfattning 

Maria Gehlin föreslår i en motion att ”verkställighet av politiska beslut” ska ingå som ett 
obligatoriskt granskningsområde i Falu kommuns internkontrollplan (nr 1) och att alla 
nämnder/styrelser för egen del årligen ska upprätta en sammanställning/ärendegång (nr 2).  
En sammanställning av politiskt fattade beslut ska presenteras i respektive nämnd i samband 
med årsbokslutet (nr 3). 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är: 
Motionen avslås då granskningsområden enligt internkontrollplanen ska bedömas utifrån 
väsentlighet och risk inför varje verksamhetsår när det gäller granskningsområden såväl 
kommunövergripande som för respektive nämnd/styrelse. 

Beslutsunderlag 

Motion från Maria Gehlin 2010-09-27. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-28. 

Yrkanden 

Arne Mellqvist: Beslutet kompletteras med att kommunens förmåga att 
genomföra fattade beslut bör kontinuerligt utvärderas och förbättras. 

Lilian Eriksson och Sten H Larsson med instämmande av Susanne Norberg: 
Avslag på motionens förslag nr 1 och bifall till förslag nr 2 och nr 3. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 11 Svar på motion från Inger Olenius (MP) anställ 
skolkuratorer inom socialtjänsten som har sin placering 
i skolan 

KS0552/10 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås då Falu kommuns socialtjänst och skolverksamhet redan idag samverkar 
med att uppmärksamma barn med psykosocial problematik och att omfattning av 
resursbehov hanteras inom ordinarie verksamhets- och budgetprocess. 

Sammanfattning 

Inger Olenius föreslår i en motion att socialtjänsten och skolan i samarbete bygger upp en ny 
verksamhet med skolkurator som har sin placering i skolan och sin anställning inom 
socialtjänsten i syfte att tidigare uppmärksamma och åtgärda barn med psykosocial 
problematik. 
Socialförvaltningen har i tjänsteskrivelse yttrat sig i ärendet och delar motionärens 
uppfattning om att det förebyggande arbetet behöver förstärkas. Socialnämnden beslutade 
den 23 februari 2011, att till kommunstyrelsen inge socialförvaltningens tjänsteskrivelse som 
socialnämndens yttrande samt att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om 
socialförvaltningen ska utöka det förebyggande arbetet med inriktning mot skolan. 
Socialförvaltningen beslutade även att om beslut fattas enligt motionärens önskan ska 
ramökning tillföras socialnämnden. 
Skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse angivit att samverkan mellan socialtjänsten och 
skolan för det mesta fungerar bra men är ingen självklarhet och behöver hela tiden 
underhållas på alla nivåer. Resurser i form av skolkuratorer vore välkommet men de resurser 
som finns i första hand måste användas för att säkerställa lärartätheten. Skolnämnden 
beslutade den 23 mars 2011, att föreslå kommunfullmäktige att om beslut fattas att avsätta 
resurser för utökning av antalet skolkuratorer, ska ramökning tillföras skolnämnden och 
skolkuratorerna anställas av skolförvaltningen. Skolnämnden beslutade vidare att om medel 
ej tillförs ska motionen avslås. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) gör en bedömningen utifrån social- och 
skolförvaltningarnas beskrivningar och lämnar förslag enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Inger Olenius 2010-09-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-27. 

Protokoll från socialnämnden 2011-02-03, § 37/tjänsteskrivelse 2011-02-07. 

Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 34/tjänsteskrivelse 2011-02-09.  

Yrkanden 

Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12 Antagande av Falu kommuns riktlinjer för användning 
av sociala medier 

KS0634/10 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Riktlinjerna för Falu kommuns användning av sociala medier antas att 
gälla för hela kommunorganisationen. Riktlinjerna utgör Bilaga 2 till 
den befintliga Informationspolicyn. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att informera om och implementera 
riktlinjerna i kommunorganisationen. 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet/informationsavdelningen) får 
i uppdrag att informera om och implementera riktlinjerna i 
kommunorganisationen. 

Sammanfattning 

I informationssamhället tillkommer ständigt nya sätt att kommunicera och nya kanaler att 
använda. Internet har skapat en mängd möjligheter för att nå ut med information och de 
sociala medierna öppnar dessutom för dialog, debatt och diskussion.  

Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 
användargenererat innehåll. De är verktyg för att skapa och bibehålla relationer. Sociala 
medier är en plattform för användargenererat innehåll, tillgängligt i ett öppet nätverk av 
människor.  

Sociala medier ska hanteras på samma sätt som andra kanaler. Det innebär att de omfattas av 
Falu kommuns informationspolicy. Sociala medier kan inte ersätta kommunens officiella 
webbplats; www.falun.se, vars information är tillgänglighetsanpassad och kvalitetssäkrad. 
Alla förvaltningar ska presentera sin officiella information inom ramen för www.falun.se. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-12-30. 

Yrkanden 

Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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