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§ 44       Svar på medborgarförslag Rätt för blodgivare anställda  
              i Falu kommun att lämna blod på arbetstid 
                                 KS0221/12  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Medborgarförslaget bifalls då det ligger i Falu kommuns strävan av att  
stärka bilden av en socialt ansvarstagande organisation. Det är även  
angeläget att bidra till och underlätta för alla som kan och vill lämna 
blod då det saknas blodgivare i hela landet. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag och även i en motion från Patrik Andersson, Daniel Riazat 
och Kicki Stoor föreslås att anställda i Falu kommun ska ha rätt att lämna blod på 
betald arbetstid, en timma/tillfälle. 
 
Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-02-21.  
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag. 
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§ 45      Svar på motion från Patrik Andersson (V), Daniel Riazat (V)  
             och Kicki Stoor (V) Låt anställda i kommunen få ge blod på 
             betald arbetstid 
                                 KS0507/14  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen bifalls då det ligger i Falu kommuns strävan av att  
stärka bilden av en socialt ansvarstagande organisation. Det är även  
angeläget att bidra till och underlätta för alla som kan och vill lämna 
blod då det saknas blodgivare i hela landet. 

Sammanfattning 
I en motion från Patrik Andersson, Daniel Riazat och Kicki Stoor och även i ett 
medborgarförslag föreslås att anställd i Falu kommun ska ha rätt att lämna blod  
på betald arbetstid, en timma/tillfälle. 
 
Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-08-16.  
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag. 
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§ 46    Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Ta fram en  
           kompetensförsörjningsplan för offentlig sektor 
                                 KS0096/14  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad i sin helhet.  
 
Sammanfattning 

Maria Gehlin föreslår i en motion att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig  
fullmäktigeberedning som får i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan  
som ska syfta till att förbättra arbets- och lönevillkoren för anställda inom Falu  
kommun och på det sättet säkerställa kommunens välfärd även i framtiden. 

Personalkontoret föreslår att motionen bifalls i den del som handlar om att ta fram 
en kompetensförsörjningsplan. Motionen är besvarad i den del som avser inrättade 
av en tillfällig fullmäktigeberedning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-01-05. 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Motionen är besvarad i sin helhet. 
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§ 47     Svar på motion från Mikael Rosén (M) Marknadsförings- 
            avtal med John Lindberg Trio 
                                 KS0322/13  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen bifalls. 

 
Sammanfattning 
Mikael Rosén föreslår i en motion att Falu kommun tecknar ett marknadsförings- 
avtal med John Lindberg Trio liknande det avtal som redan finns med t ex Sabaton. 
Under våren förväntas en kommunikationsplattform antas av kommunfullmäktige  
och som en konsekvens av den bör det tas fram en tydlig policy för marknads- och 
sponsringsfrågor.  
 
Beslutet är enligt kommunikationskontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-04-03. 
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M) och Mats 
Dahlström (C): Enligt kommunikationskontorets förslag.  
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§ 48     Svar på motion från Christina Haggren (M), Anna  
            Hägglund (C), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö- 
            Tegner (FP) och Ingrid Näsman (KD) Hållbar utveckling 
                                 KS0644/11  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionens första punkt bifalls, att budgetprocessen utvecklas så att  
kommunens arbete med hållbarhetsprogrammen ingår som en integrerad 
del i budgetprocessen.  
I övrigt är motionen besvarad. 

 
Sammanfattning 

Christina Haggren, Anna Hägglund, Maria Gehlin, Svante Parsjö Tegnér och  
Ingrid Näsman föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge ett 
flertal uppdrag till kommunstyrelsen med sikte att förbättra det strategiska arbetet  
med hållbarhetsprogrammen. 

1. Se till att budgetprocessen utvecklas så att kommunens arbete med 
hållbarhetsprogrammen ingår som en integrerad del i budgetprocessen.  
2. Se till att den kommunövergripande tjänstemannaorganisationen för kommunens 
hållbarhetsarbete förstärks och knyts närmare kommunstyrelsen/kommundirektören 
samt att de tre hållbarhetsprogrammens lika status markeras. 
3. Se till att det tvärsektoriella arbetet inom Säker- och trygg stärks på den 
strategiska nivån och att arbetet ges förutsättningar att utvidgas.  
4. Inrätta en social investeringsfond under kommunstyrelsen på förslagsvis 15 mkr 
och ta fram förslag på socioekonomiska strategier med närmare precisering om 
fondens ändamål och hur medlen ska disponeras.  
5. Aktivt uppmuntra och stödja ett arbetsklimat i kommunens verksamhet som är 
öppet för nya idéer, förslag och avvikelsehantering.  
6. Initiera och stödja insatser för att Falu kommun ska utvecklas som en 
forskningsförankrad och lärande organisation.  
Beslutet är enligt kommundirektörens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2011-11-21. 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-04-10. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommundirektörens förslag, bifall till 
punkt 1 och besvarad till de övriga 5 punkterna. 
 
Christina Haggren (M): Bifall till motionens samtliga 6 punkter.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsutskottet beslutar 
enligt kommundirektörens förslag. 
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§ 49      Förvaltade stiftelser - årsredovisning 
                                 KS0030/15  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Godkänna årsredovisningen för 2014 för Falu kommuns 
förvaltade stiftelser med däri gjorda dispositioner. 

2. I övrigt lägga årsredovisningen till protokollet. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg överlämnar 
årsredovisningen 2014 för Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-05. 
Årsredovisning för Falu kommuns samförvaltade stiftelser 2014. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 50    Hemställan om kapitaltillskott till Västra Falun  
           Fastigheters AB 
                                 KS0268/15  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Lämna ett aktieägartillskott till Västra Falun Fastighets 
AB om 1 500 000 kronor. 

2. Finansiera aktieägartillskottet inom ramen för 
kommunstyrelsens finansförvaltning (K900). 

 
Sammanfattning 
Västra Falun Fastighets AB, som är helägt av Falu kommun, har den 
30 mars 2015 inkommit med en begäran om aktieägartillskott om 
1 500 000 kronor för att säkerställa att bolaget inte ska ha förbrukat 
aktiekapitalet inom de närmaste månaderna. Bakgrunden är att bolaget 
dels prognostiserar en förlust i löpande förvaltning under året om ca 
700 000 kronor, dels att bolaget planerar en arkeologisk slut-
undersökning inom en av bolagets fastigheter samt en oljesanering. 
Dessa åtgärder måste genomföras för att möjliggöra en nybyggnation i 
kvarteret.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om kapitaltillskott till Västra Falun Fastighets AB 2015-
03-30 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 51      Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 2015 
                                 KS0236/15  
 
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Stiftelsens disponibla medel fördelas lika mellan kultur- och fritidsför- 
valtningens två ansökningar gällande dels brandskydd av kulturfastigeter 
och dels kulturreservatet Dikarbacken.  
 

2. Ansökan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning avslås.  
 
Sammanfattning 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen på 
kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden den 2 december 2014 till den  
21 januari 2015. 
 
Tre ansökningar har inkommit, dels från Falu kommuns miljö- och samhälls- 
byggnadsförvaltning om bidrag på 100 000 kronor till att hålla en standard, utöver  
normal kommunal standard, på planteringar i centrala stadsparker i Falun, 
eventuella beviljade medel avses att användas under år 2016, dels från kultur- och 
fritidsförvaltningen om bidrag med 100 000 kronor som delfinansiering för att 
genomföra ett projekt som syftar till att öka brandskyddet i tio kulturfastigheter 
inom Falu kommun, dels från samma förvaltning om bidrag med 100 000 kronor 
som delfinansiering för att genomföra ett mångårigt projekt för att restaurera 
kulturreservatet Dikarbacken, eventuella beviljade medel avses att användas under 
år 2016.  

Ekonomikontoret överlämnar ärendet till ledningsutskottet utan förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Stiftelsens disponibla medel fördelas lika mellan 
kultur- och fritidsförvaltningens två ansökningar gällande brandskydd av 
kulturfastigeter och kulturreservatet Dikarbacken. Ansökan från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen avslås. Deras ansökan beviljas av Stiftelsen 
Hjalmar Grönblads fond. 
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§ 52    Ansökan ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond 
                                 KS0200/15  
 
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Lämna bidrag om 400 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar 
Grönblads fond för Falu stads förskönande till Falu 
kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning för att 
fortsätta att utveckla stadens parker och grönområden med 
fler blomsterutsmyckningar och planteringar. 

 
Sammanfattning 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen på 
kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden den 2 december 2014 till den  
21 januari 2015. 
 
En ansökan har inkommit från Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltning avseende bidrag om 400 000 kronor att användas till att fortsätta att 
utveckla stadens parker och grönområden med fler blomsterutsmyckningar och 
planteringar. 
  
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 14 (21) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-14 
 
§ 53     Begäran från barn och utbildningsförvaltningen att  
            anvisning beträffande Vinterkräksjukan även ska omfatta 
            förskoleverksamheten 
                                 KS0267/15  
 
Beslut 
 

Gällande anvisningar beträffande ”vinterkräksjuka” ska även personal  
inom barn- och utbildningsförvaltningens förskoleverksamhet omfattas.  
Det innebär att arbetstagaren stängs av med full lön första  symptom- 
fria dagen i syfte att förhindra smittspridning. 

 
Sammanfattning 
Sedan 2014 finns anvisningar avseende magsjukevirus, allmänt kallad 
”vinterkräksjukan” som gäller personal som arbetar inom vård, omsorg och 
mathantering i Falu kommun. Förskoleverksamheten har utrett frågan och anser att 
samma anvisning ska gälla personal inom förskoleverksamheten. 

Anvisningen innebär att arbetstagaren stängs av med full lön första symptomfria 
dagen i syfte att förhindra smittspridning. 

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag. 

Svante Parsjö Tegnér (FP): Förslaget avslås.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsutskottet beslutar 
enligt personalkontorets förslag. 
___________________________________________________________________ 

Sänds till 
Personalkontoret 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 54       Hållbarhetsstrateg 
                                 KS0280/15  
 
Beslut 
 
1. Kommundirektören får i uppdrag att, i samverkan med ledningsförvaltningen, 

påbörja framtagande av kravprofil och rekrytering av hållbarhetsstrateg med 
målsättning om tillträde 1 september.   

2. Tjänsten placeras inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som också 
har personalansvar och svarar för arbetsledning men uppdraget, som styrs 
politiskt av kommunstyrelsens ledningsutskott, är kommunövergripande vilket 
kräver samarbete med alla förvaltningar. 

3. Nuvarande strategtjänster för folkhälsa, miljö och tillväxt avvecklas vid 
tillträdet av hållbarhetsstrategen. 

4. Finansieringen för hållbarhetsarbetet behålls oförändrad men en ramväxling 
mellan hållbarhetsråden och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
genomförs i samband med budgetarbetet under innevarande år.   

5. Ärendet följs upp och återrapporteras till ledningsutskottet om ett år.  
 
 
Reservation  
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Svante Parsjö Tegnér (FP) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Svante Parsjö Tegnér (FP) tycker 
det är väldigt olyckligt att Faluns majoritet (S, C och MP) utgår från sin egen 
politiska plattform istället för från medborgarnas bästa vid framtagandet av en 
genomförande organisation för de tre hållbarhetsprogrammen -Folkhälsa, Miljö och 
Tillväxt. Idag riskerar hållbar utveckling bli synonymt med Miljöprogrammet i och 
med sin organisatoriska placering. 
Majoriteten har dessutom inte kunnat presentera en enda vettig anledning till varför 
man vill decentralisera ”en ensam hållbarhetsstrateg” som förväntas klara av och 
stötta 5000 anställda och 56 000 Falubor i hållbar utveckling. Däremot ser vi flera 
fördelar med att centralisera Falu kommuns hållbarhetsorganisation under 
kommunstyrelsens ledningsutskott. 
1. En organisatorisk placering av strategerna under kommunstyrelsen visar tydligt 
att Faluns ledande politiker och tjänstemän tycker det är väldigt viktigt med hållbar 
utveckling. 
2. Chansen är mycket större att statusen på de tre programmen värderas lika om 
ansvaret för dem centraliseras till kommunstyrelsen. 
3. Möjligheten blir större att hitta en kvalificerad drivande samordnande strateg. 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om program för miljö, folkhälsa och tillväxt. 
Kommunfullmäktige har, senast i visionen antagen i januari 2014, beslutat att allt 
arbete ska bedrivas på ett hållbart sätt, i hela kommunen. Ambitionen är att nästa 
hållbarhetsprogram ska omfatta hållbarhetens tre dimensioner, den ekologiska, 
ekonomiska och sociala. Samma synsätt bör också prägla genomförandet av de tre 
befintliga programmen. Ansvaret för genomförandet bör en strateg ha, 
hållbarhetsstrategen.  
 
Hållbarhetsarbetet, främst dimensionerna miljö respektive tillväxt, har många 
beröringspunkter med den verksamhet som miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen ansvarar för. Det är därför en fördel om hållbarhetsstrategen är 
placerad där. 
 
Eftersom uppdraget politiskt styrs av kommunstyrelsens ledningsutskott måste 
hållbarhetsstrategen arbeta över hela den kommunala organisationen – och det 
geografiska området Falu kommun. Arbetsgivaransvar och arbetsledning ligger på 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet är enligt kommundirektörens förslag med tillägg av beslutspunkt 5. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-03-12. 
Förhandlingsprotokoll 2015-03-15. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 41. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommundirektörens förslag med 
tillägg att ärendet följs upp och återrapporteras till ledningsutskottet om ett år. 
Ordföranden ställer sig även bakom Christina Haggrens första punkt i förslag till 
beslut.  
 
Christina Haggren (M):  

1. Kommundirektören får i uppdrag, i samverkan med kommunstyrelsens 
ledningsförvaltning, påbörja framtagandet av kravprofil och rekrytering av 
samordnande hållbarhetsstrateg med målsättning om tillträde 1september. 

2. Tjänsten placeras inom kommunstyrelsen ledningsförvaltning som också 
har personalansvar och svarar för arbetsledning. Uppdraget är 
kommunövergripande vilket kräver samarbete med alla förvaltningar. 

3. Nuvarande strategtjänster för folkhälsa, miljö och tillväxt behålls och 
placeras även de under kommunstyrelsen ledningsförvaltning tillsammans 
med den samordnande hållbarhetsstrategen. 
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4. Finansieringen av hållbarhetsstrategen sker genom ramtillskott. 
Finansieringen för de tre strategerna för folkhälsa, miljö och tillväxt 
ramväxlas till kommunstyrelsens ledningsförvaltning. 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
ledningsutskottet beslutar i enligt med sitt eget förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 

Ja-röst för Susanne Norbergs förslag. 
Nej-röst för Christina Haggrens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster beslutar ledningsutskottet enligt Susanne Norbergs 
förslag. 
 
Ja: Jonny Gahnshag (S), Mats Dahlström (C), Richard Holmqvist (MP) och 
Susanne Norberg (S). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Svante Parsjö Tegnér (FP). 
  
___________________________________________________________________ 

Sänds till 
Kommundirektören  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 55     Återredovisning av antal anställda och  
            personalnyckeltal 
                                 KS0059/15  
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 

 
Sammanfattning 
Ärendet återredovisas två gånger per år. Senaste redovisningen gavs till 
kommunstyrelsens allmänna utskott i oktober 2014. 

Sjuktalen och ohälsan är ett prioriterat fokusområde. Målet för sjuktalen har inte 
uppfyllts utan sjukfrånvaron fortsätter att öka. Den totala sjukfrånvaron för Falu 
kommun ökade under 2014 med 0,4 procentenheter till 6,4 %. Den korta 
sjukfrånvaron har minskat något medan den långa frånvaron över 59 dagar ökat. 
Sjukfrånvaron i Falu kommun speglar den totala sjukfrånvaron och ökningen i riket 
totalt.  
Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar som en följd av heltidsprojektet. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden i Falu kommun noteras till 95 %, vilket är 
närmare 5 procentenheter över riket. Detta tillsammans med att genomsnittslönen 
för kvinnor närmar sig 95 % av männens gör oss till en kommun i framkant utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv.  
Ärendet föredras av personalchef Inger Klangebo. 
 
Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-24. 
 
________________________________________________________________ 

Sänds till 
Personalkontoret 
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§ 56        Aktuella ekonomifrågor 
                             KS0021/15        
 
Beslut 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichef Kjell Nyström informerar om aktuella ekonomifrågor. 
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§ 57        Dialog med kultur- och fritidsnämnden och LufAB 
                                     KS0021/15     
 
 
Beslut 
 

Ledningsutskottet har i dialog fått svar på frågor och tagit del av 
information. 
 

 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande och förvaltningschef samt LufAB:s 
vd och ordförande har bjudits in till dagens sammanträde för en dialog om 
samarbete, uppdrag och gränsdragning i ett koncernperspektiv. 
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§ 58      Information om ungdomsundersökningen LUPP 
                                 KS0371/14  
 
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Kristina Harsbo redogör för den genomförda ungdomsundersökningen LUPPen 
som genomförts för första gången, i november 2014, i Falun. Samtliga högstadie- 
och gymnasieskolor i kommunen bjöds in att delta. Syftet med undersökningen är 
att få veta vad ungdomarna vill och tycker, skapa ett forum där ungdomarna kan 
framföra vad de tycker, ge en helhetsbild över ungdomarnas situation, vara ett 
underlag för att kunna utveckla och kvalitetssäkra insatser riktade till unga samt 
synliggöra och förbättra ungdomarnas situation. 
 
LUPP är en nationellt framtagen enkät som genomförts sedan 2001. Enkäten 
genomförs årligen med varierande deltagande av landets kommuner. 
Undersökningen 2014 ingår för Faluns del i ett projekt som sträcker sig över två år 
och omfattar två undersökningar (2014 och 2015). 
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