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§ 38 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inrätta 
ett minnesmärke över Raoul Wallenberg i Falun 

KS0108/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson har föreslagit i en mot-
ion att kommunstyrelsen samt kultur- och ungdomsnämnden ska få i upp-
drag att ta initiativ till ett minnesmärke över Raoul Wallenberg i Falun. 

Kultur- och ungdomsnämndens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2013-03-21, § 29/ förvaltning-
ens tjänsteskrivelse 2013-03-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 
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§ 39 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Återvin-
ningsbil till förskolorna 

KS0340/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås då syftet med återvinningsbilen, att pedagogiskt 
källsortera avfall, redan sker som en del i förskolornas kontinuerliga 
verksamhet enligt läroplan.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson har inkommit med 
motion om att en återvinningsbil ska åka runt till alla förskolor i Falu kom-
mun för att sortera avfall på ett pedagogiskt sätt tillsammans med barnen 
och personalen. 

Skolnämndens och Falu Energi & Vatten AB: s förslag är att motionen av-
slås. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson. 

Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 178/ förvaltningens tjänsteskri-
velse 2012-09-13. 

Falu Energi & Vatten AB:s skrivelse 2013-02-27. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 
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§ 40 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): Etik, upp-
förande och skyldigheter i skolor och senare i vuxen-
världen 

KS0664/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen är besvarad i och med att skolförvaltningen redan har 
undervisning i etik och uppförande som ett kontinuerligt inslag i 
skolans hela verksamhet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Knut C.A. Scherman föreslår i en motion att 
man ska införa en timmes obligatorisk undervisning i etik och uppförande i 
våra grundskolor, för att komma till rätta med problem som ”att man inte 
ska skräpa ner, till att man ska uttrycka sig hövligt och behandla sina med-
människor med respekt och att man även som enbart medborgare har skyl-
digheter”. 

Skolnämndens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Knut C.A. Scherman daterad 2012-11-09. 

Protokoll från skolnämnden 2013-03-13, § 22/ Förvaltningens tjänsteskri-
velse 2013-01-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 
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§ 41 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): NPF 
(neuropsykiska funktionsnedsättningar) såsom ADHD, 
ADD, asperger, tourettes, autism samt bipolär sjukdom 
hos barn och ungdom 

KS0665/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen är besvarad i och med att skolförvaltningen är medveten 
om att kompetensutveckling inom det neuropsykiatriska området är 
angeläget och att arbete med att höja kompetensen pågår. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Knut C.A. Scherman har skrivit en motion 
angående behovet av utbildning till lärare angående neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Han påtalar att anpassning behövs för att 
dessa elever ska ges möjlighet att uppnå målen. Till följd därav yrkar Knut 
C.A. Scherman ”att det införs en obligatorisk lärarutbildning i att ta hand 
om barn och ungdom inom områdena NPF, såsom ADHD, ADD, 
Aspberger, Tourettes, Autism samt bipolär sjukdom.”  

Skolnämndens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Knut C.A. Scherman daterad 2012-11-09. 

Protokoll från skolnämnden 2013-03-13, § 21/ förvaltningens tjänsteskri-
velse 2013-01-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 
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§ 42 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): Stopp för 
användning av kött från halalslaktade djur samt stopp 
för matdiskriminering av svenskfödda icke muslimska 
barn 

KS0560/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen är besvarad i de delar som avser halalslakt med hänvisning 
till kommunstyrelseförvaltningens (kostenheten) tjänsteskrivelse 
2012-12-14 i övrigt avslås motionen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Knut C.A Scherman föreslår i en motion, att 
Falu kommun alltid ska verka för ett totalstopp för användning av kött från 
halalslaktade djur inom kommunens verksamheter med hänvisning till att 
slaktmetoden är förbjuden i Sverige. Vidare föreslår motionären att samma 
mat ska serveras samtliga barn utan andra undantag än specialkost p.g.a 
sjukdom 

Förvaltningens förslag är att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Knut C.A. Scherman daterad 2012-09-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kostenheten) tjänsteskrivelse 2012-12-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 
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§ 43 Förändrad avgift för mat och matdistribution 

KS0096/13  

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Priset per levererad portion höjs till 65 kronor. 

2. En årlig justering av priset sker utifrån förändrat prisbasbelopp. 

3. Fortsatt effektivisering ska ske under 2013 så att produktions- och 
distributionskostnad överensstämmer med priset.  

 
 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
bilagd motivering. 

Sammanfattning 
Matdistributionen inom omvårdnadsförvaltningens verksamhet har under 
många år varit en betydelsefull tjänst för dem som av olika skäl har haft 
svårt att klara matlagning självständigt. 

Sett till kostnadsbilden har omvårdnadsnämnden beslutat föreslå en föränd-
rad avgift för matdistribution från 55 kr/portion till 65 kr/portion. Vidare 
beslutade omvårdnadsnämnden att föreslå att omvårdnadsförvaltningen får i 
uppdrag att årligen justera avgiften i den omfattning som prisbasbeloppet 
förändras. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt om-
vårdnadsnämndens förslag med tillägg att omvårdnadsnämnden ska vidta 
fortsatt effektivisering under 2013 så att produktions- och distributionskost-
nad överensstämmer med priset. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-12-19, § 177/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-12-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kicki Stoor: Avslag på förvaltningens förslag, dvs. avgiften ska ligga kvar 
på 55 kr/portion.  

Christina Haggren: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna ut-
skottet beslutar i enlighet med Christina Haggrens yrkande. 
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§ 44 Årsredovisning 2012 för Falu kommuns förvaltade stif-
telser 

KS0030/13  

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för 2012 för Falu kommuns förvaltade stiftelser 
med däri gjorda dispositioner godkänns. 

2. I övrigt läggs årsredovisningen till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag överlämnar årsredovisning-
en 2012 för Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse daterad 
2012-03-11/ årsredovisningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 45 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 2012-2013 

KS0738/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Av disponibla medel om totalt 194 569 kronor utgår bidrag om 
97.284 kr till Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning för att 
hålla en standard, utöver normal kommunal standard, på planteringar 
i centrala stadsparker i Falun.  

2. Bidrag om 97.284 kr utgår även till Svärdsjö Intresseförening för att 
skapa en mer levande och konkurrenskraftig Svärdsjöbygd genom 
bl.a. uppsättande av informationstavlor och framtagande av kartor 
för att informera om bygdens sevärdheter och kulturvärden. 

Sammanfattning 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla. Två ansökningar har inkommit, dels från trafik 
& fritidsförvaltningen om bidrag på 100 000 kronor till att hålla en standard, 
utöver normal kommunal standard, på planteringar i centrala stadsparker i 
Falun, eventuella beviljade medlen avses att användas under år 2014, dels 
från Svärdsjö Intresseförening om bidrag med 180 000  kronor för att skapa 
en mer levande och konkurrenskraftig Svärdsjöbygd genom bl.a. uppsät-
tande av informationstavlor och framtagande av kartor för att informera om 
bygdens sevärdheter och kulturvärden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 
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§ 46 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Maria Kronbergs do-
nation 

KS0142/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Bidrag om 71 700 kronor lämnas ur stiftelsen Maria Kronbergs do-
nation till lekplats till trafik- och fritidsnämnden för drift och skötsel 
av parken Kronbergs minne under 2014. 

2. Utbetalningen skall verkställas i början av 2014. 

Sammanfattning 
Trafik- och fritidsförvaltningen ansöker i skrivelse till kommunstyrelsen 
2013-01-08 om bidrag med minst 100 000 kronor för underhåll av parken 
Kronbergs minne att användas under år 2014. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 47 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande 

KS0141/13  

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Lämna bidrag om 200 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande till Falu kommuns trafik- och fri-
tidsförvaltning för att försköna staden med flera blomster-
utsmyckningar och planteringar. 

2. Lämna bidrag om 200 000 kronor ur stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande till Falu kommuns trafik- och fri-
tidsförvaltning som en delfinansiering för att renovera dammen och 
fontänen i parken Kronbergs minne. 

3. Bidragen skall utbetalas i början av år 2014. 
 

Sammanfattning 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla i rådhuset. Två ansökningar har inkommit från 
trafik- och fritidsförvaltningen avseende dels bidrag om 200 000 kronor att 
användas till ”att försköna staden med både vackra och flera blomsterut-
smyckningar och planteringar”, dels bidrag om 200 000 kronor som en del-
finansiering för att renovera dammen och fontänen i parken Kronbergs 
minne. De sökta medlen planeras att användas under år 2014. 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 48  Falu kommuns handlingsplan för jämställd medborgar-
service 2013-2015 

KS0271/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Falu kommuns handlingsplan för jämställd medborgarservice 2013-
2015 antas. 

Sammanfattning 
Handlingsplanen, vilken är en bilaga till Falu kommuns policy för jämställd 
medborgarservice, är inriktad på konkreta åtgärder i arbetet med att säker-
ställa en jämställd medborgarservice och utgår från de prioriterade områ-
dena hållbar jämställdhet, ökad makt och inflytande, ökat minoritetsinfly-
tande samt kvinnofrid.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
21. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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§ 49 Överenskommelse om mottagande och bosättning av 
nyanlända invandrare 

KS0317/13 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Beslutet från 2010 om tillsvidare överenskommelse om antalet mot-
tagningsplatser för nyanlända invandrare ändras från 110 till 120 
platser fr.o.m. år 2013. Överenskommelsen inkluderar mottagande 
av ensamkommande barn. 

 
 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
bilagd motivering. 

Sammanfattning 
Falu kommun har en tillsvidare överenskommelse med Länsstyrelse i Da-
larnas län om att årligen ta emot 110 nyanlända invandrare. Enligt Migrat-
ionsverket förväntas en kraftig ökning av antalet asylsökande, personer som 
beviljas uppehållstillstånd med sina hitresta anhöriga samt antalet ensam-
kommande barn. Den volymökningen av det svenska flyktingmottagandet 
under kommande år medför ökat behov av tillgängliga kommunplatser. 

Länsstyrelsens rekommendation, som bygger på planeringstal för länet, 
kommunens mottagande hittills och behovet av mottagningsplatser för året, 
innebär att Falu kommun bör ha beredskap för minst 120 mottagningsplat-
ser, varav 70 anvisningsbara platser och 50 för självbosättare. 

Enhetschef Amel Mujic föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-04-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lilian Eriksson med instämmande av Viktor Zakrisson: Bifall till förvalt-
ningens förslag. 

Kicki Stoor: Bifall till förvaltningens förslag men med ändringen att antalet 
mottagningsplatser för nyanlända invandrare ändras till 130 platser fr.o.m. 
år 2013.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna ut-
skottet beslutar i enlighet med Lilian Erikssons m.fl. förslag.  





 17 (20) 
 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 

2013-04-17 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 50 Upphandling av PC, tillbehör och därtill hörande tjänster 

KS0316/13 

Beslut 
1. Rapporten med bilagor ”Upphandling av PC, tillbehör och därtill hö-

rande tjänster”, version 3, daterad 2013-03-26 godkänns. 

2. Dell AB utses till leverantör av persondatorer, utrustning och därtill 
hörande tjänster. 

3. IT-chefen ges i uppdrag att teckna avtal, som baseras på offert, för-
frågningsunderlag och rapporten ”Upphandling av PC, tillbehör och 
därtill hörande tjänster”. 

4. Avtalsperioden fastställs till 4+1+1 år. 

5. Kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret) ansvarar för genomfö-
randet. 

6. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Ett samarbete har etablerats mellan kommunerna Falun, Sandviken, Söder-
hamn och Borlänge i ett IT-projekt. Projektet har omfattat upphandling av 
PC, surfplattor för Windows (option), tillbehör och tjänster som är kopplade 
till logistik, support och vissa finansiella tjänster. Upphandlingen syftar till 
ett avropsavtal på 4+1+1 år.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

IT-chefen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Rapporten ”Upphandling av PC, tillbehör och därtill hörande tjänster” date-
rad 2013-03-26. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret) 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 

2013-04-17 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 51 Anställning av ny chef till arbetsmarknads- och integrat-
ionskontoret 

KS0057/13  

Beslut 
1. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna avtal om visstidsförord-

nande med Maria Jonsson att gälla fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2017-
06-30. 

Sammanfattning 
Förhandlingsdelegationen har berett ärendet med start under hösten 2012. 
Rekryteringsprocessen har ägt rum i samverkan med berörda fackliga parter 
och efter genomförd förhandling föreslås att ett visstidsförordnande upprät-
tas. 

Beslutet är enligt förhandlingsdelegationens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2013-04-
16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lilian Eriksson: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Maria Jonsson 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

Kommundirektören 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 

2013-04-17 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 52 Information om tvist och inrättandet av konfliktorgani-
sation för Falu kommun 

KS0343/13  

Beslut 
1. Konfliktorganisation inrättas enligt förslag i kommunstyrelseförvalt-

ningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2013-04-16 under den tid 
konflikt med Kommunalarbetareförbundet pågår. 

2. Informationen i övrigt tas till protokollet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunalarbetareförbundet har varslat om stridsåtgärder. Förhandlingar 
mellan parterna pågår och Falu kommun företräds av arbetsgivarorganisat-
ionen Sveriges Kommuner och Landsting. Även Falu kommun berörs direkt 
av konflikten genom att kommunen hitintills har varslats om nyanställ-
ningsblockad att träda i kraft fr.o.m. 29 april 2013. Det finns risk att det kan 
varslas om ytterligare konfliktåtgärder. Därför föreslås att en lokal konflikt-
organisation inrättas under den tid som konflikten pågår. Uppdraget är att 
säkerställa att kommunens verksamhet är på en godtagbar nivå under en 
eventuell konflikt. 

Personalchefen lämnar information i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2013-04-
16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 

2013-04-17 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 53 Information om periodrapport 

  

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Ekonomichefen lämnar information om den senaste periodrapporten. 
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