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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2010-03-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 13.15-17.00 Plats och tid 

Mats Dahlström (C) ordf. Margareta Källgren (S) Beslutande 
Håkan Nohrén (KD) Monica Jonsson (S) 
Bo Jönsson (M) Krister Johansson (S) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP), Börje Svensson (FP), § 31-32 
kl 13.15-16.50, §§ 22-30 

Maria Gehlin (FAP) Sören Johansson (V) Ej tjänstgörande 
ersättare Lilian Erikson (M) Börje Svensson (FP), när han inte 

tjänstgör enl ovan Ingrid Näsman (KD) 
Inger Olenius (MP) 
 

Kommundirektören                               t f Kanslichefen Övriga deltagare 
Ekonomichefen                                     Personalchefen, ej §§ 27-32 
Miljöchefen, §§ 22, 24                          Miljöcontroller Ola Bergeå, § 24 
Controller Per Eriksson, § 22 
Konsumentvägledare Veronica Lidman Ek, § 25 
Budget- och skuldrådgivare Ann-Christin Rudholm, § 25 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson 
  

  
Monica Jonsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2010-03-26 Justeringens tid och plats 

22 - 32 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Mats Dahlström 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Monica Jonsson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2010-03-17  
Datum när anslaget sätts upp 2010-03-26   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2010-03-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 22 Rapport från Kvalitetsnätverk Bergslagen ....................................3 

§ 23 Information om utvecklingsprojekt inom 
Personalområdet ............................................................................5 

§ 24 Resandet inom Falu Kommun - projekt enligt CERO-
modellen för minskning av resandet miljöpåverkan .....................6 

§ 25 Konsumentverksamheten i Falun 2009 .........................................7 

§ 26 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009...........................8 

§ 27 Ekonomifrågor i samband med Falu kommuns 
beställning till Dala-Trafik för skolskjutsar år 2010 .....................9 

§ 28 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2010-02-
24 inte slutförts ............................................................................10 

§ 29 Dokumenthanteringsplan för omvårdnadsnämnden....................11 

§ 30 Svar på revisionsrapport; Granskning av kommunens 
förnyade styrmodell för ekonomi och verksamhet ......................12 

§ 31 Svar på revisionsrapport; Granskning av helägda bolags 
upphandlingsfunktion ..................................................................14 

§ 32 Fråga om kommande livsmedelsupphandling .............................15 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

22TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Rapport från Kvalitetsnätverk Bergslagen  

Diarienummer KS 223/03 

Ärendet 
Sedan slutet av 1990-talet har Sveriges Kommuner och Landsting medver-
kat till att starta upp och på olika sätt gett stöd till kommuner som gått sam-
man i jämförande kvalitetsnätverk med avsikt att belysa kostnadsmässiga 
och kvalitativa aspekter. Kvalitetsnätverk Bergslagen, vilket Falun medver-
kat i sedan starten 2002, är ett av de första nätverken som jobbat enligt den-
na metod. 

Kvalitetsnätverk Bergslagen har avlämnat rapport, den 14:e i ordningen, om 
resultatstyrning vid styrgruppsmöte i Norberg den 18 december 2009. Rap-
porten finns publicerad på Falu kommuns hemsida. 

Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera hur kommun-
granskande aktörers (ex. kommunala revisorer, intern utvärdering, statlig 
tillsyn och medborgare, intresseorganisationer) utvärderingar av den kom-
munala servicen påverkar styrningen och ledningen samt kvalitetsarbetet i 
kommunerna.  

Undersökning har omfattat kommunerna Borlänge, Fagersta, Falun, Gagnef, 
Heby, Hofors, Norberg, Skinnskatteberg, Säter och Vansbro.  

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) föreslår: 
att en tydlig ordning för hur ett resultat från en utvärdering ska användas i 
styrkedjan bör tillskapas och ett tydligt resultatansvar bör ges för varje ut-
värdering,  
att resultat av utvärderingarna bör sammanställas, analyseras och kopplas 
till mål- och budgetprocessen samt  
att i övrigt ska de generella reflektionerna och frågeställningarna för nätver-
ket och för Falu kommun beaktas i det fortsatta kvalitetsarbetet. 

Controller Per Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
PM från Sveriges Kommuner och Landsting 2010-01-14. 

Resultatstyrning 2009, daterat 2010-01-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-03-
09. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

22TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  en tydlig ordning för hur områden för jämförelser väljs ut och hur ett 
resultat från en utvärdering ska användas i styrkedjan bör tillskapas och 
ett tydligt resultatansvar bör ges för varje utvärdering, 

att resultat av utvärderingarna bör sammanställas, analyseras och kopplas 
till mål- och budgetprocessen samt 

att  i övrigt ska de generella reflektionerna och frågeställningarna för nät-
verket och för Falu kommun beaktas i det fortsatta kvalitetsarbetet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

23TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Information om utvecklingsprojekt inom Personalområ-
det  

Diarienummer KS 51/10 

Ärendet 
Information om utvecklingsprojekt inom personalområdet. 

 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  flytta fram ärendet till allmänna utskottets sammanträde 2010-04-21. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

24TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Resandet inom Falu Kommun - projekt enligt CERO-
modellen för minskning av resandet miljöpåverkan  

Diarienummer KS 152/10 

Ärendet 
Tjänsteresor och arbetspendling är en av Falu Kommuns största källor till 
klimatpåverkan. För att bli trovärdig i det utåtriktade arbete för ett hållbart 
resande, som bedrivs inom Trafikparaplyet, bör kommunen gå före och ar-
beta för att minska klimatpåverkan från sitt eget resande. Under 2009 gjor-
des en grundlig kartläggning över resandet. Detta skedde som ett delprojekt 
inom Trafikparaplyet i samarbete med KTH (Tekniska högskolan i Stock-
holm) och delfinansierades av Vägverket. Kartläggningen innebär att vi har 
god kunskap om vilka verksamheter som har de största utsläppen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) föreslår att ett projekt startas med  
syfte att minska miljöbelastningen av Falu Kommuns tjänsteresor och ar-
betspendlande. 

Miljöcontroller Ola Bergeå föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Ärendet har tidigare inte behandlats av kommunstyrelsen. Det finns dock en 
koppling till den resepolicy som antogs av kommunfullmäktige 2006. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2010-03-01. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  Falu Kommun går vidare med arbetet att minska resandets miljöpåver-
kan samt 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med övriga 
förvaltningar påbörja och driva det av kommunstyrelseförvaltningen 
(miljö) beskrivna projektet enligt tjänsteskrivelse 2010-03-01. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

25TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Konsumentverksamheten i Falun 2009  

Diarienummer KS 889/09 

Ärendet 
I ärendet föreligger rapporten ”Konsumentverksamheten i Falun 2009”. 

Konsumentvägledare Veronica Lidman Ek och budget- och skuldrådgivare 
Ann-Christin Rudholm informerar om ärendet.  

Beslutsunderlag 
Rapport ”Konsumentverksamheten i Falun 2009”, diarieförd 2010-02-24. 

 Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

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

26TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 

Diarienummer KS 7/10 

Ärendet 
Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar kommunstyrelsens verksam-
hetsberättelse 2009.  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

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

27TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Ekonomifrågor i samband med Falu kommuns beställ-
ning till Dala-Trafik för skolskjutsar år 2010  

Diarienummer KS 820/09 

Ärendet 
Maria Gehlin (FAP) och Sten H Larsson (FAP) ställer i skrivelse till kom-
munstyrelsen ett antal ekonomifrågor i samband med Falu kommuns be-
ställning till Dala-Trafik för skolskjutsar år 2010. 

Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Maria Gehlin och Sten H Larsson daterad 2009-11-27. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

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

28TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2010-02-
24 inte slutförts 

Diarienummer KS 23/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de motioner vilkas beredning då ännu inte slutförts. 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-03-16, att bifalla motion 
om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovisningen 
kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor ska ange när 
berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den sista 
kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inför samman-
ställningen, ej angett när motionerna ska vara besvarad. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att redovisning av  
motioner vilkas beredning per 2010-02-24 inte slutförts ska tas till protokollet. 

Tidigare behandling 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
8 oktober 2010. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-03-02. 

Yrkande 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) kompletterar redovisningen för 
motion 1 och 2 med uppgift i tidplan/kommentar, till kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2010. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motio-
ner vilkas beredning per 2010-02-24 inte slutförts till protokollet. 

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del 

att  kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) kompletterar redovisning-
en för motion 1 och 2 med uppgift i tidplan/kommentar, till kommun-
styrelsens sammanträde den 30 mars 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

29TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Dokumenthanteringsplan för omvårdnadsnämnden  

Diarienummer KS 131/10 

Ärendet 
Enligt arkivreglementet för Falu kommun ska varje myndighet upprätta en 
plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa handlingar han-
teras (dokumenthanteringsplan). 

Omvårdnadsnämnden har beslutat att anta upprättad dokumenthanterings-
plan enligt protokoll den 25 januari 2010. 

Dokumenthanteringsplan och revidering av denna ska alltid godkännas av 
arkivmyndigheten som är kommunstyrelsen enligt arkivreglemente för Falu 
kommun antagen av kommunfullmäktige 2006-12-14 § 44. 

Kommunarkivarie Håkan Hanson har granskat och godkänt omvårdnads-
nämndens dokumenthanteringsplan. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har inget att erinra mot om-
vårdnadsnämndens dokumenthanteringsplan utan föreslår att den godkänns. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-01-20, § 4/förvaltningens tjänste-
skrivelse 2010-01-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-02-25. 

Yrkande 

Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna omvårdnadsnämndens dokumenthanteringsplan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

30TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Svar på revisionsrapport; Granskning av kommunens 
förnyade styrmodell för ekonomi och verksamhet  

Diarienummer KS 77/10 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av Falu Kommuns revisorer genomfört en översikt-
lig granskning av kommunens nya styrmodell för ekonomi och verksamhet. 

Syftet med uppdraget var att översiktligt bedöma om styrmodellen tillämpas 
i kommunens verksamheter och om modellen i praktisk mening uppfyller 
förväntade effekter i styrningshänseende. 

Efter inkommen revisionsrapport från KPMG daterad 2009-12-21 vill revi-
sionen att kommunstyrelsen ska yttra sig över rapporten och lämna uppgif-
ter om vilka uppgifter som vidtagits eller planeras med anledning av revi-
sionsrapportens slutsatser och rekommendationer. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudie av relevanta doku-
ment samt intervjuer med ett urval av politiker och tjänstemän. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skrivelse den 9 mars 2010 över-
lämnas som svar på revisionsrapporten, skrivelsen ger också en redogörelse 
över de genomförandeinsatser som gjorts inom organisationen, eftersom det 
inte helt framkommit i rapporten. Svaret avslutas med förslag utifrån de 
påpekanden revisionen presenterar.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport daterad 2009-12-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-09. 

Yrkande 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag med tilläget 
att punkten 2 under föreslagna åtgärder på sidan 6 i kommunstyrelseförvalt-
ningens svar på revisionsrapporten istället lyder: Se till att styrmodellens 
mål säkerställs i hela organisationen under 2010 och att orden lite mer 
stryks under punkten 5. Svaret redigeras till kommunstyrelsens sammanträ-
de den 30 mars 2010.  

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, daterad den 9 mars 
2010, som kommunens svar på revisionsrapport ”Granskning av kom-
munens förnyade styrmodell för ekonomi och verksamhet” samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

30TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  vidtaga föreslagna åtgärder i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, 
daterad den 9 mars 2010. 

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del 

att  punkten 2 under föreslagna åtgärder på sidan 6 i kommunstyrelseför-
valtningens svar på revisionsrapporten istället lyder: Se till att styrmo-
dellens mål säkerställs i hela organisationen under 2010 och att orden 
lite mer stryks under punkten 5. Svaret redigeras till kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

31TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Svar på revisionsrapport; Granskning av helägda bolags 
upphandlingsfunktion  

Diarienummer KS 67/10 

Ärendet 
På uppdrag av kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i Falu Stads-
hus AB, KopparStaden AB, Falu Energi & Vatten AB och AB Falu Elnät 
har KPMG genomfört en granskning av helägda bolags upphandlingsfunk-
tion. 

Syftet med projektet var att bedöma om bolagen har en ändamålsenlig styr-
ning av sin upphandlingsverksamhet och om det finns en rimlig samverkan 
mellan kommunen och bolagen. 

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar svar i tjänsteskrivelse den 13 januari 
2010 och föreslår att den ska överlämnas som svar på revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport daterad 2009-12-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-13. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 janua-
ri 2010 som svar på revisionsrapporten. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

32TT
  2010-03-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Fråga om kommande livsmedelsupphandling 

Diarienummer KS 28/10 

Ärendet 
Bo Jönsson väcker fråga om upplägget av kommande livsmedelsupphand-
ling kommer att diskuteras i kommunstyrelsen. Utskottet diskuterar frågan 
och informeras att ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens näs-
ta sammanträde den 30 mars. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  ta diskussionen till protokollet. 

 
 


	 

