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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2011-05-18  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Falun, Annexet, Hörsalen kl 13.15 Plats och tid 

Susanne Norberg (S), ordf Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) Beslutande 
Arne Mellgren (S) Sten H Larsson (FAP)¨ 
Christina Haggren (M) Margareta Källgren (S) 
Kicki Stoor (V) 

Linnea Risinger (MP), §§48-53, 56-
57, 61 

Krister Andersson (V), §§48-53, 56-
57, 61 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Monica Jonsson (S) Roger Jansson (S), §§48-53, 56-57, 
61 Lena Johnsson (S) 

Maria Gehlin (FAP) Erik Eriksson (MP) 
Ingrid Näsman (KD) Mats Dahlström (C), §§ 57-61 

Kanslichefen, §§ del av 48, 49-61 Övriga deltagare 
 Kommundirektören, §§ 48-53 
Forts, sid 2 Ekonomichefen, § 56 

Personalchefen 
IT-chefen 
Arbetsmarknads- och integrationschefen, § 53 
Nämndadm Ulrika Tysk  

  
Arne Mellqvist Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2011-05-20 Justeringens tid och plats 

50 – 61 exkl §§ 48 – 49 som justerades 2011-05-18 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Ulrika Tysk 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Susanne Norberg 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Arne Mellqvist 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2011-05-18  
Datum när anslaget sätts upp 2011-05-20 exkl §§ 48 – 49 som justerats 2011-05-18  
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Ulrika Tysk 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2011-05-18  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
Forts 
 
Övriga deltagare 

Kommunalråd Jonny Gahnshag (S), § 57 
Miljöchefen Kristina Harsbo, §§ 57-61 
Personalplanerare Eva Andersson, § 54 
Enhetschef/rektor Kjell Olsson, § 53 
IT-samordnare LSS Sonja Stenvall, § 48 
IT-samordnare Carina Andersson, § 48 
Utredare Lars-Göran Ljungquist, § 48 
Valnämndens Ordförande Bruno Kaufmann, §§ 57, 61 
Bibliotek/systemansvarig Monica Åkerblom – Nordsten, § 49 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott T§   2011-05-18  
48TT

 

Justerandes signaturer  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

48TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 IT-system för vård- och omsorgsförvaltningen 

Diarienummer KS 343/11 

Ärendet 
” Rapport gällande verksamhetsprojekt och förnyat IT-stöd för vård- och 
omsorgsverksamheterna inom Falu Kommun”, redovisas ett förändringspro-
jekt i syftet att förbättra service för kunderna, effektivisera verksamheterna 
och ersätta det system, vars avtal nu går ut. 

Arbetet har bedrivits i projektform och rapporten har framställts av projekt-
gruppen. I rapporten framgår arbetets olika steg och särskilt presenteras 
upphandlingen. Själva värderingen av leverantörerna sker på sammanträdet 
vid beslutsprocessen. 

Arbetet som helhet är ett samarbete mellan omvårdnadsförvaltningen, soci-
alförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret). Trafik- och 
fritidsförvaltningen har också varit associerade genom sitt färdtjänståtagan-
de. Ett kompetenssamarbete finns också mellan Falu kommun och kommu-
nerna från Borlänge, Hedemora, Malung - Sälen och Vansbro. 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) tjänsteskrivelse 2011-05-10. 

IT-samordnare LSS Sonja Stenvall, IT-samordnare Carina Andersson, utre-
dare Lars-Göran Ljungquist och IT-chef Jan E Fors föredrar ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  utse Logica AB som leverantör av IT-stöd för vård- och omsorgsverk-
samheten 

       Inom Falu kommun med utvärderingsrapport, daterad 2011-05-04 som   
grund, 

att  ge uppdrag till kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret), omvård-
nadsförvaltningen och socialförvaltningen att teckna avtal med leveran-
tören avseende leverans av överenskomna produkter/tjänster, 

att  omvårdnadsnämnden/socialnämnden (förvaltningarna) utses som sy-
stemägare, 

att  omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen tillsammans med IT 
kontoret implementerar systemet i samarbete med leverantören, 

att  omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen finansierar systemet 
inom principen för en rättvis fördelning för de kostnader som uppstår på 
sedvanligt sätt, 

att investeringsmedel tas från det centrala IT-investeringskontot, 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

48TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

att  trafik- och fritidsförvaltningen ska använda nämnda system så länge 
man hanterar färdtjänst och/eller riksfärdtjänst och därmed ersätta sy-
stemägaren för uppkomna kostnader enligt tidigare nämnda interna af-
färsfördelningsprincip, 

att  prispoängsmatrisen samt missivet omedelbart justeras och beläggs med 
sekretess intill dess tilldelningsmeddelandet skickas ut samt 

att  omedelbart justera paragrafen. 

 

Expeditioner 
Logica AB 

Omvårdnadsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Trafik- och fritidsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

49TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Nytt bibliotekssystem 

Diarienummer KS 344/11 

Ärendet 
”Upphandlingsrapport nytt IT system, bibliotekssystem 2010” version 1.4” 
redovisas ett förändringsprojekt i syfte att förbättra service för kunderna, 
effektivisera och ersätta det system vars avtal nu går ut. 

Rapporten har framställts av projektgruppen. I rapporten framgår arbetets 
olika steg och särskilt presenteras upphandlingen. Själva värderingen av 
leverantören sker på sammanträdet vid beslutsprocessen. 

Arbetet som helhet är ett samarbete mellan kultur- och ungdomsförvaltning-
en, skolförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret). 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Bibliotek/systemansvarig Monica Åkerblom - Nordsten samt IT-chef Jan E 
Fors föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) tjänsteskrivelse 2011-05-10. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  utse Axiell Nordic AB som leverantör av biblioteksdatasystem för Falu 
kommun med upphandlingsrapport daterad 2011-05-05 som grund, 

att  ge uppdrag till kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) och kultur- 
och ungdomsförvaltningen att teckna avtal med leverantören avseende 
leverans av överenskomna produkter/tjänster under en avtalsperiod på 
max fem år, 

att  kultur- och ungdomsnämnden (förvaltningen) utses som systemägare, 

att  kultur- och ungdomsförvaltningen i samarbete med skolförvaltningen 
och med stöd från kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) imple-
menterar systemet ihop med leverantören, 

att  beslutet är sekretessbelagt (LOU) till dess tilldelningsmeddelanden 
skickats ut  

att  investeringsmedel (maximalt) tas från det centrala IT-investeringskontot  
samt 

att  omedelbart justera paragrafen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

49TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Axiell Nordic AB 

Kultur- och ungdomsförvaltningen 

Skolförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

50TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Telefoni i Dalarna 2011 – inför upphandlingen 

Diarienummer KS 134/11 

Ärendet 
IT-chef Jan E Fors informerar med anledning av upphandling i ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

51TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Information om pågående IT-förändringsprojekt 

Diarienummer KS 292/09 

Ärendet 
IT-chef Jan E Fors lämnar information i ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 52T   2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 "Projekt Rekrytering" - Riktlinjer vid rekrytering i Falu 
Kommun 

Diarienummer KS 531/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Uppföljning av projektet Riktlinjer vid rekrytering i Falu kommun och de 
inriktningsbeslut som antogs i kommunstyrelsens allmänna utskott i oktober 
2010. 

Information om tre startade utvecklingsprojekt under arbetsnamnet ”att gå 
från PA till HR” lämnades på kommunstyrelsens allmänna utskott den 21 
april 2010. Ett av projekten hade som syfte att skapa tydligare riktlinjer vid 
rekrytering. På kommunstyrelsens allmänna utskott i oktober 2010 redovi-
sades projektet och ett antal att-satser antogs. Personalkontoret fick i upp-
drag att återredovisa frågan på kommunstyrelsens allmänna utskott den 18 
maj 2011. 

Personalplanerare Eva Andersson och personalchef Inger Klangebo föredrar 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2011-05-
02. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar,  i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

53TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Information om kommunal, gymnasial vuxenutbildning 

Diarienummer KS 336/11 

Ärendet 
Kommunal Gymnasial vuxenutbildning är sedan 2003 upphandlad, med 
externa utbildningsanordnare som utförare. Även Gymnasieskolan har anli-
tats som utförare av yrkesutbildningar. Utbudet av yrkesutbildningar är 
störst i Dalarna.  

Statliga satsningen på Yrkesvux upphör den 31 december 2011.   

Arbetsmarknads- och integrationschef Annika Nyström och enhets-
chef/rektor Kjell Olsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2011-05-04. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

54TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Återredovisning av styrdokument avseende registerkon-
troll mm 

Diarienummer KS 272/11 

Ärendet /Tidigare behandling 
Redovisning av hur styrdokument avseende registerkontroll inom samtliga 
berörda verksamheter inom Falu kommun tydliggörs och implementeras 
genom personalkontorets samordningsroll. 

KPMG har, på uppdrag av revisorerna i kommunen, under 2010 granskat 
hur registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg 
utförs i Falu kommun. Kommunstyrelsens allmänna utskott antog svar på 
revisionsrapporten och uppdrog samtidigt till personalkontoret att framgent 
ansvara för framtagande av behövliga styrdokument gällande registerförfrå-
gan samt att återredovisa ärendet till allmänna utskottet i maj 2011. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2011-05-
03. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta in informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

55TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Utredning och förslag gällande parkeringsplatser för 
medarbetare i Falu Kommun 

Diarienummer KS 331/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Personalkontoret har fått uppdraget att se över gällande regelverk för par-
keringsplatser samt föreslå riktlinjer för debitering av medarbetare som nytt-
jar parkering för privat bil.  

Falu Kommunen saknar enhetlig policy för parkeringsplatser som nyttjas av 
anställda. Oftast görs löneavdrag på varierande belopp, men även ”gratis-
parkeringar” förekommer. För att inte förmånsbeskattning ska ske måste, 
enligt Skatteverkets regler, bilen nyttjas frekvent i tjänsten eller avgiften för 
parkeringsplatsen ligga på en marknadsmässig nivå.  

Uppdraget är att ta fram gemensamma riktlinjer för användande av parker-
ingsplatser tillhörande kommunala arbetsplatser. Frågan kom upp i samband 
med budgetarbetet på våren 2010 då personalkontoret fick ett muntligt upp-
drag att utreda frågan.  

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret och ekonomikontoret) 
förslag är enligt beslutsrutan nedan med en justering i 4:e att-satsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret och ekonomikontoret) 
tjänsteskrivelse 2011-05-02. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  av samtliga medarbetare som hyr/nyttjar motorvärmarplats ta ut en 
marknadsmässig avgift. Kopparstadens taxor ska användas som rikt-
märke. Dessa platser bör ha samma avgift över hela kommunen oavsett 
var de är belägna,  

att  avgiftsbelägga parkeringsplatser utan motorvärmare endast om de är 
centralt belägna. Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) 
får i uppgift att definiera ”centralt belägna”,  

att  rekommendera att parkeringsplatser belägna i garage ska betalas av me-
darbetaren motsvarande den faktiska kostnaden. I dagsläget varierar pri-
set mellan 240-580 kr/mån, 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

55TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  upphöra med rutinen där personalkontoret administrerar parkeringsbevis 
på gamla postenparkeringen. Förvaltningarna får i stället hyra ett mindre 
antal parkeringsbevis genom kommunfastigheter/trafik- och fritid för 
leasingbilar och till medarbetare/förtroendevalda som behöver ha fordon 
tillgängliga med kort varsel. De parkeringsbevis som delas ut för an-
vändande i privata bilar debiteras på sedvanligt sätt genom löneavdrag. 

att  uppmana kommunens förvaltningar att omgående tillämpa dessa riktlin-
jer och senast till vintern 2011 genomfört debiteringar och korrigerat 
underlag för löneavdrag. 

 

Expeditioner 
Kommunfastigheter 

Trafik- och fritidsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

56TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Uppföljning - Periodrapport april 2011 

Diarienummer 14/11 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) lämnar periodrapport  
april 2011. 

Ekonomichef Kjell Nyström föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Periodrapport april 2011. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

57TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Återrapport av uppdrag från parlamentariska gruppen 

Diarienummer KS 389/10 

Ärendet 
Återrapport av uppdrag från parlamentariska gruppen. 

Kommunalrådet Jonny Gahnshag återapporterar i ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ge uppdrag till kommundirektören att lämna en delrapport avseende 
hållbarhetsstrategernas hemvist till kommunstyrelsens allmänna utskott 
den 16 november 2011. 

 

Expeditioner 

Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

58TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Lena Johns-
son (S), Christer Falk (S) och Yvonne Jakobsson (S); 
Mer gemenskap kring maten  

Diarienummer KS 355/10 

Ärendet 
Jonny Gahnshag, Lena Johansson, Christer Falk och Yvonne Jakobsson, har 
i gemensam motion föreslagit att samtliga kommunens pensionärer som har 
hemtjänst och/eller måltidsservice ska ges möjlighet att äta på kommunens 
skolor. Förslaget syftar till att erbjuda bra mat och öka kontakterna både 
inom seniorledet och mellan generationerna. Kostenheten föreslås få i upp-
drag att tillsammans med omvårdnads- och skolförvaltningarna utreda och 
inkomma med förslag till åtgärder. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
förslag är att uppdra till kostenheten att fr o m  höstterminen 2011 erbjuda 
pensionärer, som beviljats hjälp från kommunen, möjlighet att inta lunch i 
vissa av kommunens skolmatsalar. Driftstart ska ha föregåtts av samråd med 
ansvarig rektor på plats. Vidare föreslås att uppdra åt kostenheten att i sam-
råd med ekonomikontoret utarbeta prislista för pensionärslunch i skolmatsal 
att föreläggas kommunstyrelsen för godkännande samt att motionen ska 
därefter ska anses vara besvarad. 

Tidigare behandling 
Skolnämnden har den 28 oktober 2010, som eget yttrande översänt skolför-
valtningens kartläggning av möjligheterna att vid sina serveringsställen er-
bjuda pensionärer lunch i anslutning till skollunchen. Av yttrandet framgår 
att inte alla skolor kan ta emot externa lunchgäster. 

Omvårdnadsnämnden föreslår 15 december 2010 med hänvisning till kom-
munens rätt att utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla 
servicetjänster till personer som fyllt 67 år – att personer över 67 års ålder 
erbjuds möjlighet att äta på kommunens skolor. 

Beslutsunderlag 
Motion från Jonny Gahnshag, Lena Johnsson, Christer Falk och Yvonne 
Jakobsson 2010-05-04. 

Protokoll från skolnämnden 2010-10-28, § 173 /tjänsteskrivelse/ 2010-10-
18. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-12-15, 141 § /tjänsteskrivelse/ 
2010-12-02. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

58TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2011-04-19 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-04-06. 

 Beslut 

Allmänna utskottet beslutar enligt ordförande Susanne Norbergs förslag 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

59TT
  2011-05-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Svar på medborgarförslag: Minnesskrift om stads- och 
kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 150-års 
jubiléet 2012 

Diarienummer KS 676/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att en minnesskrift om stads- och kommun-
fullmäktiges verksamhet i Falun ska sammanställas till en skrift som ska 
tryckas i bokform. Detta med anledning av att det, år 2012, är 150 år sedan 
magistraten ersattes med stadsfullmäktigeinstitutionen. Det första stadsfull-
mäktigesammanträdet hölls i december 1862. 

Medborgarförslagsställaren anser att det vore värdefullt för faluborna – nu-
varande och framtida – ställa samman intressanta och betydelsefulla beslut 
med tillhörande bakgrund till varför besluten tagits. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-11-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-14. 

Yrkanden 
Sten H Larsson och Christina Haggren: Bifall till medborgarförslaget. 

Ordförande Susanne Norberg och Kicki Stoor: Avslag till medborgarförsla-
get. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer propositionen på yrkandena och finner att allmänna ut-
skottet beslutar enligt sitt eget förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

att  avslå medborgarförslaget om att upprätta en minnesskrift om stads- och 
kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 150-års jubileumet 2012. 

Protokollsanteckning 
Sten H Larsson (FAP) föreslår att finansiering sker via Fas 3 alternativt eller 
tillsammans med ”studentarbete” för högskolan. 
Arbetet och medlen behöver således inte belasta kommunens medel eller 
personal. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 "Falu Kommun - en serviceorganisation" Uppföljning av 
motion; Regelförenkling för företag och medborgare i 
Falu kommun – bort med regelkrångel och onödig byrå-
krati   

Diarienummer KS 810/09 

Ärendet /Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Göte Persson (C) där han 
föreslår att kommunen inleder ett regelförenklingsarbete med mål att sänka 
kostnader och göra det lättare för företagare och medborgare, genom att 
minska byråkrati och myndighetskrångel. 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 september 2010 att uppdra åt kommun-
direktören att starta projektet ”Falu Kommun – en serviceorganisation”, att 
projektet finansieras inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens budget 
samt att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen under våren 2011.  

Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) lämnar lägesrapport 
och redovisar att Falu kommun arbetar ständigt med att utveckla servicen 
för företag och medborgare. Genom kommunstyrelseförvaltningen har un-
der det senaste året speciellt fokus riktats på projektet ”Falu Kommun – en 
serviceorganisation”.  Vidare föreslås att kommundirektören får i uppdrag 
att fortsätta arbetet med att utveckla kvaliteten av kommunens service gent-
emot kommunens företag och medborgare samt att regelbundet rapportera 
utvecklingen i kommunstyrelsens utvecklingsutskott. 

Beslutsunderlag 
Motion från Göte Persson 2009-11-26. 

Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 2011-
05-10. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ge kommundirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla 
kvaliteten av kommunens service gentemot kommunens företag och 
medborgare samt 

att  regelbundet rapportera utvecklingen i kommunstyrelsens. 

Expeditioner 
Kommundirektören 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning om Falu 
Demokratikommun 

Diarienummer KS 342/11 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har fått i uppdrag av kommu-
nalråden att skriva fram ett förslag till beslut om inrättande av en tillfällig 
fullmäktigeberedning kallad ”Fullmäktigeberedning om Falu Demokrati-
kommun. 

Med anledning därav har kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) skri-
vit fram en instruktion för den framtida fullmäktigeberedningen om Falu 
Demokratikommun. Instruktionen innehåller bland annat föreskrifter om 
beredningens mål, syfte och uppdrag, tid för genomförande av uppdrag samt 
val av ledamöter, val av ordförande, arvode och initiativrätt i kommunfull-
mäktige. 

I instruktionen för fullmäktigeberedning om Falu Demokratikommun anges 
tre huvuduppdrag: 

1.   upprätta en handlingsplan för demokrati- och medborgardialog, 

2.   upprätta ett styrdokument till grund för handlingsplan för demokrati-   
      och medborgardialog där handlingsplanens mål specificeras, samt 
3.   utreda politisk plattform och organisatorisk hemvist för de demokrati 

      och medborgardialogfrågor som handlingsplanen aktualiserar genom att 
      upprätta ett särskilt styrdokument. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-16. 

Yrkanden 

Ordförande Susanne Norberg och Kicki Stoor: Bifall till förvaltningens för-
slag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning om Falu Demokratikommun, 

att  anta Instruktion för tillfällig fullmäktigeberedning om Falu Demokrati-
kommun, daterat 2011-05-16, 

att  utse xxx som ordförande i fullmäktigeberedningen för Falu Demokrati-
kommun, 
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Utdragsbestyrkande: 

att  utse 12  ledamöter i fullmäktigeberedningen för Falu Demokratikom-
mun, 

att  finansieringen för 2011 sker med 100 000 kronor genom Särskilda 
fram-tidssatsningar, samt 

att  finansieringen för 2012- 2014 hänskjuts till det pågående budgetarbetet. 

 
 

 

 

 

 

 

      

 


	 

