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§ 58 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) 

och Mattias Ohlsson (L) Vikariepool för lärare i 
grundskola och gymnasium 

 KS0122/16  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Intentionerna i motionen från Liberalerna Falun bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden, utreda upplägg och förutsättningar inklusive 
kostnadskalkyler med ett breddat uppdrag där grundskolans respektive 
gymnasieskolans lärarvikarier tillsätts via bemanningscenter. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Personalkontoret får i uppdrag att, i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen, utreda upplägg och förutsättningar inklusive 
kostnadskalkyler med ett breddat uppdrag där grundskolans respektive 
gymnasieskolans lärarvikarier tillsätts via bemanningscenter. 

 
Protokollsanteckning 
Svante Parsjö Tegnér (L): När motionen skrevs så ansåg vi att Falu kommun borde 
ha en vikariepool för lärare. Vi använde ordet vikariepool för att beskriva en 
funktion inte organisation. Om den funktionen ska utföras av Bemanningscenter 
eller någon annanstans inom kommunen uttalar sig inte motionen. I första att-satsen 
använder vi ordet ”kan” för att markera att det är möjligt att använda både 
timanställda eller fast anställda, vi använde inte ordet ”ska” så det lämnar motionen 
öppet. 

Således bifalls motionens första att-sats fullt ut om att inrätta en vikariepool för 
lärare av barn- och utbildningsnämnden då de beslutar om att inrätta en 
vikariepoolsfunktion för lärare via Bemanningscenter. 

 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér och Mattias Ohlsson föreslår i en motion att bemanningscenter 
(BC) används för att förmedla lärarvikariat i samband med korttidsfrånvaro. 
Förslagen i motionen har sedan bemanningscenters start 2008 diskuterats men inte 
prioriterats i bemanningsscenters styrelse. Motionsställarna har i motionen preciserat 
tre förslag/yrkanden: 

1. Liberalerna Falun föreslår att Falu kommun inrättar en vikariepool som 
förmedlar lärare för vikariat i kommunens grundskolor och på gymnasiet. 
Poolen kan bestå av både tillsvidareanställda och timanställda. 
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2. Liberalerna Falun föreslår att lärare som går i pension som rutin erbjuds att 
göra en intresseanmälan för att arbeta som vikarie. 

3. Liberalerna Falun föreslår att det ska vara lätt att via Faluns hemsida 
anmäla intresse för att vikariera som lärare.  

Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens och ledningsförvaltningens 
förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24, § 86. 

Barn- och utbildningsförvaltningens och ledningsförvaltningens gemensamma 
tjänsteskrivelse 2016-08-08. 

Motionen 2016-01-21. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt barn- och utbildningsnämndens och 
ledningsförvaltningens förslag.  

Svante Parsjö Tegnér (L): Bifall till moderaternas förslag i barn- och 
utbildningsnämnden som innebär att motionen bifalls och att kommunfullmäktige 
i samband med motionens antagande ger i uppdrag till kommunstyrelsen (genom 
personalkontoret) att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden (genom 
förvaltningen) utforma realiseringen inom befintliga strukturer.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsutskottet beslutar enligt 
barn- och utbildningsnämndens och ledningsförvaltningens förslag.   
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§ 59 Fastställande av policy Stiftelseförvaltning 

med placeringsföreskrifter för Falu kommuns 
förvaltade stiftelser 

 KS0477/16  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Policy för stiftelseförvaltning med placeringsföreskrifter för Falu kommuns 
förvaltade stiftelser daterad 2016-09-06 fastställs. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2008 om placeringspolicy och etisk placeringsrestriktion 
för Falu kommuns förvaltade stiftelser.  

I dialog med den idag upphandlade förvaltaren kan konstateras att det finns ett 
behov av översyn av dessa dokument. Tidpunkten för översyn passar väl 
eftersom ny upphandling av förvaltning och administration ska ske med början 
den 1 januari 2017. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-09-06.   

Policy stiftelseförvaltning med placeringsföreskrifter för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser 2016-09-06.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 60 Antagande av styrdokument för Falu kommuns 

arbete med krisberedskap 2015-2018 

 KS0392/16  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Styrdokument för krisberedskapsplanering inom Falu kommun under 
mandatperioden 2015-2018 antas. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra nödvändiga justeringar av 
redaktionell karaktär i styrdokumentet och i bilaga 3 i styrdokumentet samt 
komplettera styrdokumentet med de åtgärder som föreslås med anledning av 
strömavbrottet den 9 augusti 2016. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 

Stadskansliet får i uppdrag att göra justeringar av redaktionell karaktär i 
styrdokumentet och i bilaga 3 i styrdokumentet samt komplettera 
styrdokumentet med de åtgärder som föreslås med anledning av 
strömavbrottet den 9 augusti 2016.  

 
Sammanfattning 
Krav ställs av staten att kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska 
genomföras under mandatperioden samt en planering för hur kommunen ska 
hantera en kris. I överenskommelse om kommunernas krisberedskap framgår 
därför att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap.  

Styrdokumentet ska främst utgå från de behov av åtgärder som identifierats i 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys, men även behov av åtgärder som 
identifierats på annat sätt (t.ex. vid utvärderingar). 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag exklusive att styrdokumentet ska 
kompletteras med de åtgärder som föreslås med anledning av strömavbrottet den 9 
augusti 2016.    

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-06-22.  

Förslag till styrdokument för Falu kommuns arbete med krisberedskap 2015-2018. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag med tillägget att 
styrdokumentet kompletteras med de åtgärder som föreslås med anledning av 
strömavbrottet den 9 augusti 2016.  
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§ 61 Information om remissen Regional indelning - 
tre nya län (SOU 2016:48) 

 KS0417/16  
Beslut   
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. De synpunker som framkommit 
vid mötet kommer att inarbetas i Falu kommuns remissvar. 

 
 
Protokollsanteckning 
Erik Eriksson (MP): Miljöpartiet de gröna kan inte deltaga i sammanjämkningen av 
dokumentet ”Ja till Svealands län…” som läget är nu. Skäl: Stora farhågor beträffande 
demokratin i och legitimiteten för en sådan storregion. Dessutom har 
Indelningskommitténs förslag många allvarliga och oacceptabla brister.  
 
Sammanfattning 
Mats Reutherborg, utvecklingsledare, informerar om läget i arbetet med svaret på remissen 
Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48). Kommunstyrelsen kommer att besluta om 
svar på remissen den 4 oktober. 

Ett nytt län bildas den 1 januari 2018 och en ny region (landsting) den 1 januari 2019.  

 
Beslutsunderlag 
Remiss från Finansdepartementet 2016-06-30.  

Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48). 
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§ 62 Godkännande av åtgärder inom projektet 

flödesfrämjande åtgärder i Svärdsjövattendraget 
samt kommunens dammar i Borgärdet 

 KST0180/01  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Information och vidtagna åtgärder inom projektet Flödesfrämjande åtgärder i 
Svärdsjö vattendrag godkänns. 
 

2. Stadskansliet får i uppdrag att föreslå problemlösning för att hantera 
kommunens dammar i Borgärdet. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2014 att godkänna projekt Svärdsjövattendrag 
som syftar till att förebygga skador i och längs vattendraget vid återkommande höga 
flöden. EUs översvämningsdirektiv har klassificerat områden med hög sannolikhet för 
översvämningar och konsekvenser till följd av återkommande översvämningar. Delar av 
Falu kommun utgör sådant prioriterat område. 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelser 2016-08-10 och 2016-08-11. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.  
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§ 63 Godkännande av projektdirektiv för arbetet 

med EUs dataskyddsförordning 

 KS0467/16  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Förslag till projektdirektiv för Projektet för att följa EU:s dataskyddsförordning 
godkänns. 

 
2. Projektet finansieras på det sätt som kommunstyrelsen beslutar. 

 
Sammanfattning 
Den nya EU-förordningen om dataskydd börjar gälla den 25 maj 2018. Nya och 
förändrade krav kommer att få stora konsekvenser för Falu kommun.  

Datainspektionen kommer som tillsynsmyndighet att utdöma höga administrativa 
sanktionsavgifter upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av omsättningen när en 
organisation missköter sin behandling av personuppgifter.  

Ett projekt måste startas för att hantera de nya och förändrade kraven i 
förordningen. Projektet måste vara kommunövergripande. Varje nämnd är dock 
juridiskt ansvarig för sin verksamhet och sin hantering av personuppgifter. 

Beslutet är enligt serviceförvaltningens och stadskansliets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens och stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-08-31.  

Förslag till projektdirektiv 2016-08-31.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt serviceförvaltningens och stadskansliets förslag.  
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§ 64 Svar på revisionsrapport Uppföljande granskning 

av hantering och ansökning av statliga 
ersättningar inom flyktingmottagandet 

 KS0395/16  
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2016-08-30 inklusive socialnämndens och 
omvårdnadsnämndens protokoll är kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapporten.  
 

Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en uppföljande granskning 
av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. I 
rapporten framgår några väsentliga iakttagelser och rekommendationer. För 
socialnämnden föreslås att socialnämnden säkerställer att återsökningar görs enligt 
den framtagna rutinen, samt att socialförvaltningen och AIK förbättrar 
kommunikationen förvaltningen emellan gällande återsökningar. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens 
förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 
2016-08-30. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2016-08-31, § 100/tjänsteskrivelse 2016-07-25.  

Protokoll från socialnämnden 2016-08-24, § 161/tjänsteskrivelse 2016-08-09.  

Revisionsrapport om uppföljande granskning av hantering och ansökning av 
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet 2016-06-13. 
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§ 65 Förlängning av visstidsförordnande för 

förvaltningschefen på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 KS0057/16  
Beslut   
 

Margaretha Åslunds visstidsförordnande som förvaltningschef för 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förlängs fr o m 2016-09-16 
längst t o m 2018-12-31. 

 
Sammanfattning 
Margaretha Åslunds förordnade avslutas den 15 september 2016. Åslund och 
kommundirektören har haft en dialog om förordnandet och Åslund är intresserad 
av en fortsättning på tjänsten. Kommundirektören och förhandlingsutskottet är 
överens om att föreslå att förordnandet förlängs till och med den 31 december 
2018. De fackliga organisationerna i centrala samverkansgruppen samtycker till 
förlängning.  

Beslutet är enligt personalkontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2016-09-07. 

Förhandlingsprotokoll 2016-08-29. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Personalkontoret 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 66 Information om strömavbrottet den 9 augusti 

2016 konsekvenser, erfarenheter och 
åtgärdsbehov för kommunens verksamheter  

 KS0453/16  
Beslut   
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen om strömavbrottet den 
9 augusti 2016 avseende konsekvenser, erfarenheter och åtgärdsbehov 
för kommunens verksamheter. 

 
 
Sammanfattning 
Den 9 augusti 2016 drabbades stora delar av Dalarna av ett strömavbrott som pågick 
i 1,5 timmar. Hela Falu kommun påverkades av strömavbrottet. Avbrottet berodde på 
brand i en transformator i Ellevios transformatorstation i Repbäcken, Borlänge. 

Kommunens säkerhetssamordnare har efter händelsen inhämtat skriftliga 
incidentrapporter från sex förvaltningar, tre kommunala bolag samt 
Räddningstjänsten Dala Mitt.  

Incidentrapporterna beskriver hur verksamheterna påverkades av strömavbrottet. I 
rapporterna presenteras även vissa behov- och åtgärdsbeskrivningar, vad 
förvaltningarna/verksamheterna och bolagen kan och/eller behöver göra för att öka 
sin förmåga att hantera ett kortare eller längre strömavbrott.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-08-30.  
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§ 67 Lägesrapport från Upphandlingscenter 

    
Beslut   
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Anders Karlin, chef vid Upphandlingscenter (UHC), och Stefan Gehrke, upphandlare vid 
Upphandlingscenter, ger en lägesrapport om UHCs verksamhet.  
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§ 68 Aktuella ekonomifrågor 

    
Beslut   
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Kjell Nyström, ekonomichef, rapporterar om aktuella ekonomifrågor bl.a. ny 
skatteprognos och pensionsprognos.   
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§ 69 Redovisning av flyktingsituationen 

    
Beslut   
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Maria Jonsson, chef för arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, 
redogör för den aktuella flyktingsituationen bl a framtida ersättningsnivåer för 
ensamkommande flyktingbarn.  
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