
  1 (19) 

 
Postadress  
791 83 FALUN       
 

Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

 

 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
2015-09-17   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 -  16:40 

Beslutande 
S  Susanne Norberg, ordförande  
C Mats Dahlström, 1:e vice ordförande 
M Mikael Rosén, 2:e vice ordförande 
S Lena Johnsson 
MP Erik Eriksson 
M Christina Haggren 
FP Svante Parsjö Tegnér  

 

Utses att justera   Mikael Rosén   

Justeringsdag  2015-09-30   

Justerade paragrafer 74-89 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Karin Kirkham  
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

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

 Mikael Rosén  
 

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens ledningsutskott 
Sammanträdesdatum 2015-09-17 
Datum när anslaget sätts upp 2015-09-30 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Karin Kirkham 

 

 

http://www.falun.se/
http://www.falun.se/


 Sammanträdesprotokoll 2 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
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 Sammanträdesprotokoll 4 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 74 Begäran från omvårdnadsnämnden om 

förstärkning av budgetramen för ökning av 
sjuksköterskebemanningen 

 KS0437/15  
Beslut 
 

1. Ledningsförvaltningen (personalkontoret och ekonomikontoret) får i uppdrag i 
samverkan med berörd nämnd/förvaltning att ta fram underlag inför kommande 
budgetprocess hösten 2015. Återredovisning sker vid ledningsutskottets 
budgetdagar i oktober 2015. 

2. Omvårdnadsnämndens begäran om utökad anslagsram åren 2016 - 2018 avslås med 
hänvisning till nämndens nu pågående arbete med verksamhetsplan och budget 
inför 2016. 

 
Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 17 juni 2015 beslutat att begära 500 tkr 
ur reserven för oförutsedda händelser år 2015 för att öka medianlönerna för sjuksköterskor 
inom omvårdnadsförvaltningen.  
 
Nämnden beslutade samtidigt att begära 2 500 tkr som förstärkning av anslagsramen för 
perioden 2016-2018. Detta för att omvårdnadsförvaltningen ska kunna öka bemanningen 
med fyra sjuksköterskor på Lundens korttidsboende. Detta för att likställa 
helgtjänstgöringarna för sjuksköterskor inom förvaltningen.  
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag enligt punkt 2. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-08-31. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-06-17, § 93/ tjänsteskrivelse 2015-06-08. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M) och Svante 
Parsjö Tegnér (FP): Enligt ekonomikontorets förslag enligt punkt 2 med tillägget att 
ledningsförvaltningen (personalkontoret och ekonomikontoret) får i uppdrag att i 
samverkan med berörd nämnd/förvaltning ta fram underlag inför kommande budgetprocess 
hösten 2015. Återredovisning sker vid ledningsutskottets budgetdagar i oktober 2015. 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen  
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 75 Begäran om ekonomisk ramförstärkning 

gällande enheterna barn- och unga 1,2,3 vid 
Barn- och familjesektionen 

 KS0378/15  
Beslut 
 

Ledningsförvaltningen (personalkontoret och ekonomikontoret) får i uppdrag att i 
samverkan med berörd nämnd/förvaltning ta fram underlag inför kommande 
budgetprocess i oktober 2015. Återredovisning sker vid ledningsutskottets budgetdagar 
i oktober 2015. 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 20 maj 2015 att äska ramförstärkning som permanent 
tillskott med 1 200 tkr gällande barn- och familjesektionens enheter Barn och Unga 1, 2 
och 3. Anslaget skall användas till att införa en kompetenstrappa i syfte att klara 
kompetensförsörjningen. 
 
Ekonomikontoret föreslår att socialnämndens begäran avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-08-31. 

Protokoll socialnämnden 2015-05-20, § 93/tjänsteskrivelse 2015-05-06. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Ledningsförvaltningen (personalkontoret och 
ekonomikontoret) får i uppdrag att i samverkan med berörd nämnd/förvaltning ta fram 
underlag inför kommande budgetprocess hösten 2015. Återredovisning sker vid 
ledningsutskottets budgetdagar i oktober 2015. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen   



 Sammanträdesprotokoll 6 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 76 Igångsättningstillstånd för utbyggnad av 

allmän plats för Lilla Källviken etapp 2 

   KS0713/09 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Bevilja igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmän plats för Lilla Källviken  
etapp 2. 

2. Investeringen hanteras inom fastställd ram för exploateringsinvesteringar åren  
2015 - 2016.  

 
Sammanfattning 
För området Lilla Källviken finns sedan 2013 en detaljplan för bostäder. Gator m m för 
etapp 1 färdigställdes 2014 och utbyggnaden av gator m m för etapp 1B är snart klar. Lilla 
Källviken AB som äger den del av planområdet där utbyggnad nu pågår har den 22 juni 
2015 beställt utbyggnad av etapp 2. Lilla Källviken AB ska bekosta utbyggnaden genom 
erläggande av gatukostnadsersättning. 
 
Projektering och upphandling planeras under hösten 2015 och anläggningsarbeten 
beräknas kunna påbörjas under vintern 2016. Gator m m beräknas vara klara att tas i bruk 
tidig höst 2016.  
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 77 Svar på revisionsrapport Granskning av intern 

kontroll 
 KS0403/15  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Ledningsförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse överlämnas till 
kommunrevisionen som kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten. 

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna och de egna förvaltningarna att arbeta 

mer aktivt med processbeskrivningar och se till att tillräckliga resurser avsätts 
för internkontrollarbetet. 

 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat den interna kontrollen i Falu 
kommuns förvaltningar 2014. Kommunrevisionen uppdrar till kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder att yttra sig över rapporten.  
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-08-31. 

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



 Sammanträdesprotokoll 8 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 78 Revidering av befattningskontrakt för 

förvaltningschefer 

 KS0514/15  
Beslut 
 

1. Revidera den befintliga mallen för visstidsförordnanden i form av 
befattningskontrakt gällande förvaltningschefer och chefer i kommundirektörens 
ledningsgrupp genom att lägga till en paragraf om ömsesidig uppsägningstid. 

2. Vid omprövning av visstidsförordnande alternativt vid nyanställning av 
förvaltningschefer och chefer i kommundirektörens ledningsgrupp ska den nya 
mallen tillämpas så att en utfasning från den gamla till den nya tillämpningen sker.  

3. Utvärdering sker under våren 2017. 
 
Sammanfattning 
Falu kommun har under många år tillämpat visstidsförordnanden på normalt 4 år för 
förvaltningschefer med flera. Senast var frågan upp till beslut den 16 september 2009 då 
kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade att revidera mallen för befattningskontraken. 
 
Under våren 2015 har frågan väckts om hur bunden Falu kommun är till ingånget 
befattningskontrakt och det har konstaterats att befattningskontrakten bör kompletteras 
med en paragraf som reglerar ömsesidig uppsägningstid. I annat fall är Falu kommun 
bunden förordnandetiden ut. 
 
På inrådan av SKL (Sveriges kommuner och landsting) föreslår ledningsförvaltningen 
därför att mallen för befattningskontrakten kompletteras med en skrivning. 
 
Beslutet är enligt personalkontorets förslag med tillägget att en utvärdering av mallen för 
befattningskontrakten sker under våren 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-08-28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP): Enligt 
personalkontorets förslag med tillägget att en utvärdering av mallen för 
befattningskontrakten sker under våren 2017. 
 
  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Personalkontoret 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 79 Uppdrag att se över ägardirektiv till Lugnet i 

Falun AB och översyn av reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden 

 KS0520/15  
Beslut 
 

1. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn över Lugnet i Falun ABs 
ägardirektiv och kultur- och fritidsnämndens reglemente i syfte att renodla 
rollerna och optimera Lugnetområdets potential för företag, arrangörer, 
föreningar, besöksnäring och allmänheten.  

2. Kommundirektören får i uppdrag att se över avtalet med Visit Södra Dalarna. 
3. Ärendet återredovisas till ledningsutskottet i december 2015.  

 
Sammanfattning 
Lugnet i Falun AB (LufAB) bildades 2011 i syfte att skapa ett enklare och tydligare 
förvaltande av kommunens fastighetsinnehav på Lugnetområdet, men också för att 
utveckla området. Bolaget har nu funnits ett antal år och medverkat i genomförandet av 
många stora evenemang på Lugnet. Bolaget har samspelat med både kultur- och 
fritidsförvaltningen och Visit Södra Dalarna i marknadsföring av området och 
genomförandet av små och stora arrangemang. Bolaget har också haft att hantera mycket 
stora investeringar, inte minst inför skid-VM. Bolagets uppdrag att förädla Lugnetområdet 
kan nu sägas gå in i en ny fas. 
 
Beslutet är enligt kommundirektörens förslag med tillägg av beslutspunkt 2 och 3. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-09-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt 
kommundirektörens förslag med tillägget att kommundirektören får i uppdrag att se över 
avtalet med Visit Södra Dalarna och återredovisa ärendet till ledningsutskottet i december 
2015. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Kultur- och fritidsnämnden 
LufAB 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 10 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 80 Uppdrag att förhandla fram avtal om köp av 

Svenska Skidförbundets och Svenska 
Skidspelens aktier i VM-bolaget 

   
Beslut 

1. Mats Dahlström och Mikael Rosén får i uppdrag att förhandla fram avtal om 
köp av Svenska Skidförbundets och Svenska Skidspelens aktier i VM-
bolaget.  

2. Återrapportering till kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2015. 
 

 
Sammanfattning 
Falu kommun behöver lösa in Svenska Skidförbundets och Svenska Skidspelens aktier i 
VM-bolaget i syfte att avveckla bolaget. 
  
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 81 Information om Jobb som Märks 
  
  KS0051/15  
 
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Arbetet med Jobb som märks grundar sig i att Falu kommun står inför ett generationsskifte. 
I Falu kommun har var tredje medarbetare fyllt 55 år och bland cheferna är närmare hälften 
55 år eller äldre. En arbetsgivare som vill attrahera och rekrytera, behålla och utveckla de 
medarbetare som man behöver för att uppnå verksamhetens mål måste ha en klar idé om 
hur man vill vara och framstå som arbetsgivare.  
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-08-28. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Personalkontoret 
 

 
  

  



 Sammanträdesprotokoll 12 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 82 Aktuella ekonomifrågor 

    
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Ekonomichef Kjell Nyström informerar om aktuella ekonomifrågor.  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 13 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 83 Information från socialförvaltningen 

    
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Ylva Renström, tf socialchef, Christina Knutsson, ordförande socialnämnden, Göran 
Forsén, 2:e vice ordförande och Ove Stenberg, controller, lämnar information om 
socialförvaltningens ekonomiska läge. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 14 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 84 Rapport från hållbarhetsrådet 
    
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Ordförande Susanne Norberg och Mats Dahlström lämnar aktuell information om arbetet 
med råden.   



 Sammanträdesprotokoll 15 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 85 Presentation av ny kommunikationschef 
    
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Niklas Lind, ny kommunikationschef i Falu kommun, presenterar sig för ledningsutskottet. 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 16 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 86 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 1 definiera alla kommunala 
enheters grunduppdrag 

 KS0334/15  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt genom de 
dokument som fastställs politiskt. 

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att lämplig instans, exempelvis kommundirektören 
tillsammans med förvaltningschefer och vd för de helägda kommunala bolagen, tydligt 
definierar vilket som är grunduppdraget för respektive enhet i hela kommunkoncernen. 
Uppdraget med definitioner dokumenteras och presenteras för kommunfullmäktige. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31. 
 

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



 Sammanträdesprotokoll 17 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 87 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 2 upprätta detaljerad 
tjänstekatalog för alla kommunala enheter 

 KS0335/15  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt genom de 
dokument som fastställs politiskt.  

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att en total uppdaterad tjänstekatalog upprättas för 
varje resultatenhet i Falu kommunkoncern. Denna tjänstekatalog ska inte begränsas till 
sammanslagna poster som t ex ”grundskola”.  
  
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31. 

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



 Sammanträdesprotokoll 18 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 88 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 3 granska och prioritera 
tjänstekatalogen 

 KS0336/15  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt genom de 
dokument som fastställs politiskt.  

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att lämplig instans, exempelvis kommun- 
revisionen, får i uppdrag att genomföra granskning av kommunkoncernens 
tjänstekatalog.  
 
Granskningen görs mot bakgrund av det som har definierats som varje enhets 
grunduppdrag. Varje enskild tjänst rangordnas tydligt, där exempelvis rang A innebär 
”tydligt grunduppdrag” och där rang C innebär ”otydlig koppling till grunduppdraget”. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31. 

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



 Sammanträdesprotokoll 19 (19) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-17 
 
§ 89 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 4 åtgärd utifrån definition, 
tjänstekatalog och prioritering av Falu 
kommuns verksamhet 

 KS0337/15  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt genom de 
dokument som fastställs politiskt.  

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att lämplig instans, exempelvis kommun- 
direktören tillsammans med kommunstyrelsen, lägger ett förslag på vilka kommunala 
tjänster/produkter som ska förstärkas, omfördelas till annan enhet eller avvecklas. 
 
Detta förslag görs med utgångspunkt från den prioritering som har gjorts av  
oberoende part (exempelvis konsult på uppdrag av kommunrevisionen). Avsteg från den 
föreslagna prioriteringen ska tydligt motiveras och kostnadsberäknas. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31. 

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