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Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2012-10-17  
Datum när anslaget sätts upp 2012-11-05     
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Tobias Carlgren 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid Rådhusets sessionssal, kl. 13:15–17:26  

Beslutande S 
S 
M 
M 
S 
FAP 
V 

Susanne Norberg, ordförande 
Viktor Zakrisson, 1:e vice ordf. 
Christina Haggren, 2:e vice ordf. 
Lilian Eriksson 
Margareta Källgren 
Maria Gehlin 
Kicki Stoor 

 

Ej tjänstgö-
rande ersät-
tare 

Krister Johansson (S) §§ 74-74, 80-81 del 
av § 79 
Monica Jonsson (S) 
Lena Johnsson (S) 
Linnea Risinger (MP) §§ 74-79, 81-83, del 
av § 80 

Mats Dahlström (C) 
Håkan Hammar (M) 
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) 
Christer Carlsson (M) 

Övriga delta-
gare 

Ekonomichefen §§ 74-82                               Personalchefen §§ 74-75, 79-82 
IT-chefen §§ 76-79, 82-83                             Jurist Tobias Carlgren 
§ 80: Chef för bemanningscenter Mikael Andersson och projektledare Sven Fern-
lund-Skagerud 
§ 79: Projektledare Peter Gehlin 

  
Utses att justera  Maria Gehlin 
Justeringsdag  2012-11-05 
Justerade paragrafer  74-83 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Tobias Carlgren 

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Maria Gehlin  
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§ 74 Svar på medborgarförslag: Förebyggande åtgärder för 
att undvika felaktigheter och oegentligheter i kommunen 

KS0494/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-
09-27. 

Sammanfattning 
Kommunmedborgaren Bengt Holmquist föreslår i ett medborgarförslag ett 
flertal åtgärder för att motverka framtida felaktigheter och oegentligheter i 
den kommunala handläggningen i Falu Kommun. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-08-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-09-27. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 75 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD); Skolan 
misslyckas med utrikesfödda elever 

KS0662/11 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen är besvarad med anledning av redan påbörjade insatser, 
vilka består av utredning av nyanlända elever och 
modersmålsundervisning, samt kartläggning av undervisning i 
svenska som andra språk i Falu kommuns grundskolor. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa en 
beredande svenskundervisning för utrikesfödda elever i Falu kommun.  

Skolnämndens förslag är att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen med anledning av redan påbörjade insatser, vilka består av 
utredning av nyanlända elever och modersmålsundervisning, samt 
kartläggning av undervisning i svenska som andra språk i Falu kommuns 
grundskolor. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2011-11-30. 

Protokoll från skolnämnden 2012-08-29, § 156/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-04-24. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Att motionen är besvarad med anledning av 
redan påbörjade insatser, vilka består av utredning av nyanlända elever och 
modersmålsundervisning, samt kartläggning av undervisning i svenska som 
andra språk i Falu kommuns grundskolor.  

Maria Gehlin och Christina Haggren: Att motionen är bifallen med 
anledning av att den är skriven 6 månader innan de insatser som hänvisas till 
vidtogs. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet 
beslutar i enlighet med ordförandens eget förslag. 
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§ 76 Svar på motion från Ove Raskopp (--); Åtgärder för att 
förbättra situationen för barn och ungdomar i skolan 

KS0263/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Motionen avslås med hänvisning till skolförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-05-24. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion en rad 
åtgärder för att förbättra situationen för barn och ungdomar i skolan såsom 
att inte riskera hjärnskadeförklara barn, ställa individuella och uppnåeliga 
krav på eleverna och ställa krav på undervisningsrådens examina och 
arbetslivserfarenhet.   

Skolnämndens förslag är att motionen, angående vidtagande av åtgärder för 
att eliminera den oroande utvecklingen avseende unga människors psykiska 
hälsa och förändra de absurda krav som idag ställs på våra ungdomar och 
barn, avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp daterad 2012-03-02. 

Protokoll från skolnämnden 2012-08-29, § 159/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-05-24. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg och Christina Haggren: Motionen avslås med 
hänvisning till skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-24. 
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§ 77 Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Inför "UNG-Hälsa" -
en samlad barn- och ungdomshälsa 

KS0291/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalles då samverkansberedningen i Falun redan har fattat 
beslut om att kommun och landsting gemensamt ska utveckla en 
verksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser föreslår i en motion att Falu 
Kommun verkar för att initiera UNG-hälsa i samverkan med Landstinget 
Dalarna.  

Socialnämndens förslag är att bifalla motionen då samverkansberedningen i 
Falun redan har fattat beslut om att kommun och landsting gemensamt ska 
utveckla en verksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.  

Skolnämndens förslag är att motionen avslås med hänvisning till det 
utvecklingsarbete som inletts inom primärvården och som syftar till att 
bygga upp en första linje för barns och ungas psykiska hälsa. 

Beslutsunderlag 
Motion från Åsa Nilser diarieförd 2012-03-26 

Protokoll från socialnämnden 2012-08-29, § 168/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-06-26. 

Protokoll från skolnämnden 2012-08-29, § 157/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-08-07. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg, Lilian Eriksson och Maria Gehlin: Bifall till 
socialnämndens förslag. 
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§ 78 Finansrapport per 2012-08-31 

KS0177/12  

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) avlämnar rapport rörande 
medelsförvaltningen inom kommunkoncernen per 2012-08-31. 

Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-09-
21. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 79 Verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan för 2014 och 
2015 för kommunstyrelsen 

  

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelseenheternas verksamhetsplan för 2013 och 
ekonomisk plan för 2014 och 2015 godkänns. 

Reservation 
Maria Gehlin (FAP) och Lilian Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Maria Gehlins yrkande. 

Protokollsanteckning 
Christina Haggren (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar verksamhetsplan 
för 2013 och ekonomisk plan för 2014 och 2015.  

Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-10-
09/ kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan för 2014 
och 2015. 

Yrkanden 
Maria Gehlin yrkar enligt punkt 1-3 nedan:  

1.  Kommundirektören får i uppdrag att innan årsskiftet redovisa för 
kommunstyrelsens allmänna utskott vilka åtgärder 
kommunstyrelseförvaltningen har för avsikt att genomföra utifrån 
kommunstyrelsens rationaliseringskrav (3995 tkr) och ospec. 
sparbeting nämnder, ej fördelat (5050 tkr).  

2. Beslutsunderlaget ”Verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan för 
2014 och 2015 för kommunstyrelsen” kompletteras innan 
kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2012 med 
budgeterad underhållsnivå hos kommunstyrelseförvaltningen 
(kommunfastigheter) avseende åren 2011-2015 och en tjänstekatalog 
för åren 2011-2015 avseende kostenheten, IT-kontoret, beslutsorgan 
och ej förvaltningsanknuten verksamhet samt 
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3. Att kommunstyrelseenheternas verksamhetsplan för 2013 och 
ekonomisk plan för 2014 och 2015 inte godkänns förrän 
komplettering enligt p. 1 och 2 ovan skett. 

Margareta Källgren och Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.      

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att allmänna 
utskottet beslutar i enlighet med Margareta Källgrens m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

Ja-röst för bifall till Margareta Källgrens m.fl. yrkande. 

Nej-röst för bifall till Maria Gehlins m.fl. yrkande. 

Ja: Susanne Norberg (S), Viktor Zakrisson (S), Margareta Källgren (S) och 
Kicki Stoor (V). 

Nej: Lilian Eriksson (M) och Maria Gehlin (FAP). 

Med 4 ja-röster för Margareta Källgrens m.fl. yrkande och 2 nej-röster för 
Maria Gehlins yrkande och en ledamot som inte deltog i beslutet beslutar 
kommunstyrelsens allmänna utskott att bifalla Margareta Källgrens m.fl. 
yrkande.  
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§ 80 Personalkontoret ger information och lägesrapport gäl-
lande Bemanningscenter och Heltidsprojektet 

KS0051/12 

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

1. Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Bemanningscenter startade sin verksamhet i oktober 2008 och har nu fyra år 
av erfarenheter och lärdomar. Den centraliserade vikarieanskaffningen, 
genom bemanningscenter, får i och med heltidsprojektet en viktigare roll i 
kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) vill ge en kort 
information och lägesbekrivning.  

Chefen för bemanningscenter Mikael Andersson och projektledare Sven 
Fernlund-Skagerud lämnar information i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2012-10-
02. 
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§ 81 Antal anställda och personalnyckeltal 

KS0059/11 

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

1 Informationen tas till protokollet. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) ges i uppdrag att 
återredovisa ärendet vid allmänna utskottets sammanträde i april 
2013. 

Sammanfattning 
Det är av största vikt att följa utvecklingen av antalet årsarbetare, våra 
hälsotal och andra personalnyckeltal. Senaste redovisningen gavs till 
kommunstyrelsens allmänna utskott den 18 april 2012. 

Personalchefen lämnar information i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2012-09-
28. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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§ 82 Lägesrapport av översyn av Falu kommuns ekonomi-
funktion utifrån redovisade förutsättningar 

KS0100/11  

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

1. Lägesrapporten godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2012 bl.a. att 
kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) uppdras att fortsätta med 
utredningsuppdrag för översyn av Falu kommuns ekonomifunktion utifrån 
redovisade förutsättningar med återredovisning till kommunstyrelsens 
allmänna utskott den 19 september 2012. 

Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 103. 
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§ 83 Information från IT-kontoret om aktuella ärenden 

  

Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

1. Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 
IT-chef Jan E Fors informerar om aktuella ärenden/ frågor på IT-kontoret 
t.ex. licensfrågor, nya IT-tjänster för och samverkan med skolan, nya 
fastighetssystem, e-hälsa och e-tjänster, ny kopieringsfunktion, den digitala 
nämnden, Telefoni Dalarna 2012, fas 2 av Teliaprojektet, samarbetet med 
Söderhamn och Sandvikens kommuner, IT-förändringsprojekt och eventuell 
påverkan av nya upphandlingsenheten på IT-projekt.  
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