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Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2014-09-17  
Datum när anslaget sätts upp 2014-09-29   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Bryskhe Persson 

Plats och tid Rådhuset, kl. 13:15– 17:25. 

Beslutande S 
S 
M 
S 
V 
M 
C 
FAP 
 

Susanne Norberg, ordförande. 
Krister Andersson 
Christina Haggren, 2:e vice ordf. 
Monica Jonsson 
Patrik Andersson 
Christer Carlsson 
Mats Dahlström, § 87-88 
Maria Gehlin, § 89-95 

 

Ej 
tjänstgörand
e ersättare 

C      Agneta Ängsås 
C      Mats Dahlström § 89-95 
MP   Erik Eriksson § 87-90 

MP      Linnea Risinger § 87-90  
S         Krister Johansson § 87-92 

Övriga 
deltagare 

Kanslichefen § 87-88, ekonomichefen § 87-93, arbetsmarknads- och 
integrationschefen § 81-82, § 86-95, chef trafik- och fritidsförvaltningen  
§ 88, chef kultur- och ungdomsförvaltningen § 88-89, förhandlingschef 
Rickard Mårtensson § 87-92, projektledare Helena Tallberg § 87,  
rekryterare Ellen Fridner § 90, enhetschef Pia Larshans Bodare § 92, 
enhetschef Kjell Nordqvist § 92, tillväxtstrateg Karin Perérs § 81, 
integrationssamordnare Amel Mujic § 86, upphandlare Stefan Gehrke § 93,  
sekreterare Kerstin Bryskhe Persson, sekreterare Karin Kirkham. 

  
Utses att justera  Christina Haggren 
Justeringsdag  2014-09-29 
Justerade paragrafer  81-95 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Kerstin Bryskhe Persson 

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
 Christina Haggren 
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§ 81 Svar på medborgarförslag: Sociala företag 

KS0717/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Medborgarförslaget är bifallet. 

2. Godkänna att arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) 
får i uppdrag att utse en arbetsgrupp med relevanta aktörer inom 
kommunen som ska arbeta upp en process som stödjer 
upphandling av de sociala företagens varor och tjänster, enligt de 
åtgärder som framgår i AIK:s tjänsteskrivelse den 3 september 
2014.  

Allmänna utskottet beslutar för egen del 

Ärendet återredovisas till allmänna utskottet i januari 2015. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun organiserar ett 
utvecklingsarbete avseende hur kommunen ska stödja Arbetsintegrerade 
Sociala företag, att en ansvarig nämnd, enhet och tjänsteman utses för att 
föra en dialog med olika berörda organisationer, sociala företag och olika 
nystartsprocesser samt att detta bör utföras i samverkan med stödjande 
organisationer och befintliga sociala företag. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-12-04. 

Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) och Maria Gehlin (FAP): Enligt 
arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
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§ 82 Svar på medborgarförslag: Anpassning av Falu 
kommuns fonder och stiftelser 

KS0268/14 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelse- 
förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 september 2014. 
 

2. Kommunen ska på sikt redovisa en förteckning på samtliga  
fonder på hemsidan. 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen aktivt ska ansöka om 
permutation av stiftelser som har ålderdomliga önskemål och regler för 
utdelning. Detta mot bakgrund av att de pengar som inte delas ut går tillbaka 
till fonden och gör att de till slut måste beskattas. Vidare föreslås att 
kommunen redovisar en förteckning på samtliga fonder på hemsidan. Detta 
för att göra det mer transparent och tydligt för de som önskar söka medel. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-03-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Patrik Andersson (V) och Maria Gehlin (FAP): Enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag och bifall till medborgarförslaget i 
den delen att en förteckning över samtliga fonder ska på sikt redovisas på 
hemsidan. 
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§ 83 Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den 
27 augusti 2014 

KS0023/14 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats 
den 27 augusti 2014 godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de motioner som inte färdigbehandlats. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
10 april 2014. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadkansliets tjänsteskrivelse 2014-08-28. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 84 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 2015 

KS0281/14 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige bevilja tre sökanden anslag 
enligt nedan 

1. Trafik- och fritidsförvaltningen 40 000 kr. 

2. Privatperson J.M. 40 000 kr. 

3. Bogärdets Vägförening i Svärdsjö 38 000 kr. 

Sammanfattning 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla. 

Tre ansökningar har inkommit: 

• Falu kommuns trafik- & fritidsförvaltning ansöker om bidrag på  
100 000 kronor till att hålla en standard, utöver normal kommunal 
standard, på planteringar i centrala stadsparker i Falun, som avses att 
användas under år 2015. 

• Privatperson J. M. ansöker om bidrag med 71 000 kronor för att 
renovera ett timrat uthus, byggt någon gång i slutet av 1800-talet i 
Vika (Kniva). 

• Borgärdets Vägförening ansöker om bidrag till utsmyckning och 
trivselskapande och fartdämpande åtgärder i Svärdsjö centrum inkl 
byggande av en minipark. 

Ekonomikontoret överlämnar ärendet utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-06-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
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§ 85 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande 2015 

KS0280/14 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Bidrag om 200 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för 
Falu stads förskönande lämnas till Falu kommuns trafik- och 
fritidsförvaltning. 

2. Bidraget ska utbetalas i början av år 2015. 
 

Sammanfattning 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla.  
En ansökan har inkommit från Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning 
avseende bidrag om 200 000 kronor att användas till att försköna staden 
med både vackra och fler blomsterutsmyckningar och planteringar i 
stadskärnan. De sökta medlen planeras att användas under år 2015. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-06-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 86 Svar på revisionsrapport över granskning av hantering 
och ansökning av statliga ersättningar inom 
flyktingmottagandet 

KS0439/14 

Beslut 
1. Arbetsmarknads- och integrationskontorets svar den 3 september 

2014 överlämnas som Falu kommuns svar på revisionsrapporten. 

2. Arbetsmarknads- och integrationskontoret får i uppdrag att i 
samarbete med omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen in-
rätta en samordningsfunktion för återsökning av medel inom 
flyktingmottagandet i Falu kommun. Uppdraget redovisas till 
allmänna utskottets sammanträde i januari 2015. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av hantering och 
ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. 
Kommunrevisionen begär ett samordnat yttrande från kommunstyrelsen, 
socialnämnden och omvårdnadsnämnden. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 2014-06-11. 

Protokoll från socialnämnden 2014-08-27, § 116. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-08-27, § 119.  

Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-03. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 

Socialförvaltningen 

Omvårdnadsförvaltningen 

Skolkontoret 
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§ 87 Godkännande av handlingsplan IT-översyn 

KS0519/14 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Förslag till handlingsplan IT-översyn den 8 september 2014 
godkänns. 

2. Ett övergripande IT-råd skapas bestående av kommundirektör, 
representanter från alla förvaltningar och politiken för att skapa 
underlag till beslut och prioriteringar kring IT-utvecklingsfrågor. 

3. Ledningsutskottet är beslutande i strategiska IT-utvecklings frågor. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att planera och påbörja 
genomförandet. 

 
 

Sammanfattning 
Med bakgrund i ett antal förändringar som skett inom IT-området de senaste 
åren och det faktum att en organisation som Falu kommun blir allt mer 
beroende av ett väl fungerande och tillgängligt IT-stöd, har det under våren 
genomförts en IT-översyn. Målet var att presentera en förankrad, prioriterad 
och tids-/resurssatt handlingsplan som underlag för att skapa en 
kostnadseffektiv och väl fungerande IT-verksamhet för hela kommunen och 
dess bolag. 

Arbetet visar att det finns mycket att göra på IT-området, särskilt kring 
samordning, beslutsvägar och möjligheter för verksamhetens företrädare att 
vara med och styra/prioritera, vilket framgår av upprättat förslag till 
handlingsplan. 

Projektledare Helena Tallberg redogör ärendet. 

Förslag till beslutet är enligt ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-08. 

IT-översyn 2014-09-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Christina Haggren 
(M): Enligt beslutet. 
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§ 88 Återrapport ny förvaltningsstruktur 

KS0229/13 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2014 beslutades om den 
nya förvaltningsstrukturen som ska börja gälla den 1 januari 2015.  
 
Förvaltningschef Christina Holback lämnar aktuell information från nya 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kulturchef Pelle Ahnlund redogör för kultur- och fritidsförvaltningens 
struktur inför 2015. 

Sänds till 
Kommundirektören 

 



 11 (17) 
 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 

2014-09-17 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 89 Redovisning från genomförandet av Kulturskolan vad 
avser organisation, lokaler, budget och personal 

KS0193/11 

Beslut 
          
          Utskottet har tagit del av informationen. 

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. Var tredje månad ska en redovisning lämnas till kommunstyrelsen om 
genomförandet av Kulturskolan vad avser organisation, lokaler, budget och 
personal. 

Kulturchef Pelle Ahnlund lämnar aktuell information. 

Sänds till 
Kommundirektören 

Kulturchefen 
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§ 90 Presentation av Rekryteringscenter och 
kompetensbaserad rekrytering i Falu kommun     

KS0051/14 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 
Sedan 2010 har personalkontoret arbetat med att kvalitetssäkra processen 
kompetensbaserad rekrytering. Under 2013 startades Rekryteringscenter 
som en del av den nya HR-organisationen. Rekryteringscenter innebär en 
väg in för både rekryterande chefer och sökande till jobb inom Falu 
kommun. 

Ellen Fridner från Rekryteringscenter lämnar information. 

Sänds till 
Personalkontoret 
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§ 91 Information om resursjobb 

KS0210/14 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 april 2014 att omvårdnadsnämnden, 
kommunstyrelsen samt trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
sammantaget ta fram 40 resursjobb.  

Enhetschef Pia Larshans Bodare lämnar aktuell information. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-04-10, § 101. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret  

Socialförvaltningen  

Skolkontoret  

Trafik- och fritidsförvaltningen 

Arbetsförmedlingen 
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§ 92 Information om överenskommelse om mottagande av 
ensamkommande barn 2014 

KS0695/13 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Falu kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om utökning av 
överenskomna platser för mottagandet av ensamkommande barn. 

Enhetschef Kjell Nordqvist lämnar aktuell information. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
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§ 93 Information om upphandlingsplan UHC 

KS0303/11 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
UpphandlingsCenter (UHC) i Ludvika ska fastställa Upphandlingsplanen 
2015 under hösten 2014.  

Upphandlare Stefan Gehrke lämnar aktuell information om 
upphandlingsplanen samt avtalsnyheter och nya tecknade ramavtal. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 94 Förlängning av visstidsförordnande för ekonomichefen  

KS0057/14 

Beslut 
Visstidsförordnande för Kjell Nyström som ekonomichef förlängs 
och omfattar tiden 2014-12-01 - 2018-11-30. 

Sammanfattning 

Förhandlingsdelegationen har berett ärendet om förlängning av visstids-
förordnande för ekonomichefen. Ärendet har behandlats i den centrala 
samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2014-09-15, § 39. 

Sänds till 
Ekonomichefen 

Personalkontoret 
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§ 95 Förlängning av visstidsförordnande för skolchefen 

KS0057/14 

Beslut 
Visstidsförordnande för Jonatan Block som skolchef förlängs och 
omfattar tiden 2014-12-01 - 2018-11-30. 

Sammanfattning 

Förhandlingsdelegationen har berett ärendet om förlängning av visstids-
förordnande för skolchefen. Ärendet har behandlats i den centrala 
samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2014-09-15, § 39. 

Sänds till 
Skolchefen 

Personalkontoret 
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