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Mårtensson och jurist Tobias Carlgren § 57, arbetsmiljösamordnare Christina 
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§ 54 Svar på medborgarförslag: Återinför 
habiliteringsersättningen 

KS0650/11 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Habiliteringsersättningen återinförs fr.o.m. 2014. 

2. Ersättningsnivån ska fastställas i budgetprocessen för år 2014. 

3. Förslaget om återinförande av ersättning för ledsagares 
omkostnader avslås. 

4. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
 
 

Sammanfattning 
Förslagsställaren vill att den tidigare kallade habiliteringsersättningen till 
personer med funktionsnedsättning ska återinföras från och med den 1 
januari 2012 och att ersättningen fastställs till 50 kronor per dag och 25 kro-
nor per halvdag. Vidare föreslås att ersättning för ledsagares omkostnader 
återinförs från och med 2012-01-01.  

Socialnämnden har behandlat ärendet och anser att det i budget för 2012-
2013 saknas ekonomiska förutsättningar att finansiera ett återinförande av 
habiliteringsersättningen samt att Högsta förvaltningsdomstolen och 
förvaltningsrätten i Falun fastslagit i domar 2011 att kommunen inte kan bli 
ansvarig för omkostnader till ledsagare. 

Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-11-25. 

Protokoll från socialnämnden 2012-05-23, § 116§/tjänsteskrivelse 2012-05-
02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Catharina 
Hjortzberg-Nordlund (M) och Håkan Hammar (M): Enligt beslutet. 
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§ 55 Svar på medborgarförslag: Gratis busskort för 
skolungdomar 

KS0293/11 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen är besvarad. 

 

Allmänna utskottet beslutar för egen del 

            Skolnämnden uppmanas att tillsammans med trafik- och 
fritidsnämnden kontakta ungdomsambassadörerna för en dialog 
angående medborgarförslaget. Kontakten ska ske innan 
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2012. 

 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag har föreslagits att alla skolungdomar i Falu kommun 
ska få ett ”upp till 20-kort”. 

Kommunstyrelsen föreslog den 27 september 2011 att förslaget skulle 
avslås eftersom det innebär kraftigt ökade kostnader för Falu kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 oktober 2011 att återremittera 
medborgarförslaget för utredning av vad förslaget innebär om det enbart 
gäller för gymnasieelever. 

Trafik- och fritidsnämnden och skolnämnden har därefter behandlat ärendet 
igen och konstaterar att i den redogörelse som delgavs kommunstyrelsen vid 
sammanträdet den 27 september 2011 fanns kostnaden för busskort till 
gymnasieelever med, beräknad till 5 700 000 kronor och gäller även idag. 
Nämnderna anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2011-03-31. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-10-13, § 178. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-11-17, § 106/ tjänsteskrivelse 
2011-10-31. 

Protokoll från skolnämnden 2011-12-14, § 222/ tjänsteskrivelse 2011-11-02. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Håkan Hammar (M): 
Enligt beslutet.  
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§ 56 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): 
Miljöförbättringar i Faluns skolor, framförallt i skolor 
med låg takhöjd 

KS0171/11 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  
 
 

Sammanfattning 
Knut C. A. Scherman (SD) föreslår i en motion att kommunstyrelsen 
avsätter medel till skolförvaltningen och ger dem i uppdrag att anskaffa 
samt sätta upp mer grövre textil, med struktur utan störande motiv, i 
lämpliga tak och på väggar främst i skolor med låg takhöjd eller ekande 
ljud. 

Skolnämnden och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets, miljökontorets och 
kommunfastigheters förslag.   

Beslutsunderlag 
Motion från Knut C. A. Scherman (SD) 2011-02-15. 

Protokoll från skolnämnden 2011-06-22, § 101/tjänsteskrivelse 2011-05-10. 

Ekonomikontorets, miljökontorets och kommunfastigheters samordnade 
tjänsteskrivelse 2012-08-10. 

Protokoll från miljönämnden 2012-09-05, § 69.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Håkan Hammar (M):  

Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 57 Beslut om inrättande av: Visselblåsarfunktion i Falu 
kommun 

KS0398/12 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. En visselblåsarfunktion inrättas i kommunen, senast den 1 mars 
2013, enligt personalkontorets utredning daterad den 12 juni 2012 
med Kommunrevisionen som mottagare. 

2. De helägda kommunägda bolagen uppmanas att ansluta sig till 
kommunens visselblåsarfunktion senast juni 2013. 

 

Allmänna utskottet beslutar för egen del 

Visselblåsarfunktionen återredovisas till allmänna utskottet i mars 
2014.  

Reservation 
 

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Håkan Hammar (M) och Sten H 
Larsson (FAP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Personalkontoret har utarbetat förslag på visselblåsarfunktion inom Falu 
kommun enligt uppdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott. Förslaget 
bygger på antingen en mottagarfunktion internt inom kommunen med 
Kommunrevisionen som huvudman eller en extern upphandlad mottagare. 
Förslaget har utretts utifrån såväl etiska som juridiska perspektiv som också 
presenteras i utredningen. Under, i utredningen, angivna förutsättningar bör 
en visselblåsarfunktion kunna inrättas i Falu kommun. 

Beslutet är enligt personalkontorets förslag, med den ändringen, att förslaget 
”att protokollen från de fackliga förhandlingarna ska läggas till hand-
lingarna”, lyfts ur då det är en information som finns angivet i tjänste-
skrivelsen. 

Sammanträdet ajourneras kl 15.25 - 15.30. 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2012-06-12/utredning med bilagor. 

Protokoll från facklig förhandling 2012-06-04. 

Utlåtande från kommunrevisionen 2012-05-13. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Bifall till förvaltningens förslag, där 
kommunrevisionen är mottagare, samt att ärendet ska återredovisas till 
utskottet i mars 2014.  

Håkan Hammar (M) och Sten H Larsson (FAP): Enligt förvaltningens 
förslag men med extern mottagare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar 
enligt sitt eget förslag. 

Omröstning begärs. Utskottet godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Susanne Norbergs förslag. 
Nej-röst för Håkan Hammars förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 4 ja-röster för Susanne Norbergs förslag och 3 nej-röster för Håkan 
Hammars förslag beslutar utskottet enligt Susanne Norbergs förslag: 

Ja: Susanne Norberg (S), Monica Jonsson (S), Margareta Källgren (S) och 
Kicki Stoor (V). 

Nej: Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Håkan Hammar (M) och Sten H 
Larsson (FAP). 
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§ 58 Redovisning av ej slutförda motioner som inte 
slutbehandlats den 29 augusti 2012 

KS0023/12 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Stadskansliets redovisning av motioner vilkas beredning inte 
slutförts den 29 augusti 2012 tas till protokollet. 

 
 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
12 april 2012. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2012-08-21. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt förvaltningens förslag. 
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§ 59 Ändring av tidigare beslut i kommunfullmäktige:  
Daglig fysisk aktivitet i skolan 

KS0419/12 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Tidigare beslut angående obligatorisk rörelse minst 30 minuter per 
dag rivs upp och ansvaret för rörelse/friskvård hänförs till rektor i 
fortsättningen.  

 

Sammanfattning 
I ett vällovligt syfte fattade kommunfullmäktige beslut att rekommendera 30 
minuters rörelse varje dag för alla elever i Falu kommun. Motiven till 
beslutet var framförallt att fetma och försämrad kondition ökar hos barn och 
att skolor som infört idrott/rörelse varje dag påvisar bättre resultat i både 
koncentrationsförmåga och inlärning bland eleverna.  

Ingenting i sakfrågan har förändrats. Det som förändrats är att den nya 
läroplanen Lgr 11 ger rektor, som chef och pedagogisk ledare, ett tydligt 
uppdrag att säkerställa att motion och rörelse ingår som en naturlig och 
kontinuerlig del i skolans verksamhet. 

Beslutet är enligt skolnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2012-05-23, § 129/tjänsteskrivelse 2012-05-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt skolnämndens förslag. 
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§ 60 Svar på rapport över granskning av bokslut  
per 2011-12-31 

KS0006/12 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen   

Ekonomikontorets svar den 9 september 2012 ska utgöra 
kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrapporten.  

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat bokslutet för år 2011 och önskar synpunk-
ter på rapporten. 

Revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats 
 i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.  

Ekonomikontoret kommenterar revisionens synpunkter i sitt svar. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens rapport 2012-04-24. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-09-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet    
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt förvaltningens förslag.     
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§ 61 Svar på granskning av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Falu kommun 

KS0409/12 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Kommunrevisionens rapport om Granskning av arvoden och ersätt-
ningar till förtroendevalda i Falu kommun daterad den 21 maj 2012 
besvaras på det sätt som anges i personalkontorets, stadskansliets 
och ekonomikontorets gemensamma skrivelse den 7 september 
2012.   

Sammanfattning 
I revisionsrapport redovisas systemet kring arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Falu kommun. Sammanfattningsvis konstaterar Kommun-
revisionen att nuvarande regelverk fungerar på ett tillfredställande sätt, men 
att vissa förbättringar föreslås i form av: 

-  tydligare beräkningsgrund av ersättning för egen företagare, studerande 
m.fl. 

-  en till två gånger per år lyfts frågorna i lämpligt forum 
(nämndsekreterargruppen) för att på så sätt identifiera och diskutera frågor 
rörande arvoden och ersättningar. 

-  i nämndernas system för intern kontroll införs minst ett kontrollmoment 
som inkluderar arvoden och ersättningar. 

I stadskansliets, personalkontorets och ekonomikontorets gemensamma svar 
föreslås att de förbättringsområden som Kommunrevisionen föreslår bifalls. 

Kommunfullmäktige har antagit regelverk för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda den 10 juni 2010. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 2012-05-22. 

Stadskansliets, personalkontorets och ekonomikontorets tjänsteskrivelse 
2012-09-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt förvaltningens förslag.     
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§ 62 Överföring av bostadsanpassning från 
kommunstyrelsen till omvårdnadsnämnden 

KS0523/12 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

1. Överföring av bostadsanpassningsverksamhet från 
kommunstyrelseförvaltningen/stadsbyggnadskontoret till omvård-
nadsförvaltningen godkänns. 

2. Ramväxling av medel för bostadspolitiska åtgärder från 
kommunstyrelsen till omvårdnadsnämnden inarbetas i Budget 2013. 

3. Verksamhetsövergången ska ske så snabbt som möjligt, dock senast 
i samband med årsskiftet. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret föreslår tillsammans med omvårdnadsförvaltningen 
att bostadsanpassningsverksamheten överförs från 
kommunstyrelseförvaltningen/stadsbyggnadskontoret till omvård-
nadsförvaltningen. Verksamhetsövergången bör ske så snabbt som möjligt, 
dock senast i samband med årsskiftet och ramväxling av medel bör ske i 
samband med beslut om budgeten för 2013. 

Omvårdnadsnämnden ställde sig positiv till förslaget vid sitt sammanträde 
den 29 augusti 2012. Handikapprådet har informerats om förslaget. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-06-21. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-08-29, § 99. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Håkan Hammar (M): 
Enligt förvaltningens förslag.     
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§ 63 Antagande av handlingsplan mot trakasserier, 
kränkande särbehandling och mobbing     

KS0359/12 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

”Handlingsplan mot trakasserier, kränkande särbehandling och 
mobbning” antas. Planen är en bilaga till ”Plan för lika rättigheter 
och möjligheter 2012-2014”. 

 
 

Sammanfattning 
”Handlingsplan mot trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning” 
som är en bilaga till ”Plan för lika rättigheter och möjligheter 2012-2014”, 
gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare i Falu kommun. 

Syftet är en arbetsmiljö fri från trakasserier, kränkande särbehandling och 
mobbning.  

Vägledande har varit Diskrimineringslagen, Arbetsmiljöverkets föreskrift 
”Kränkande särbehandling i arbetslivet” och CEMR-deklarationen artikel 
11:4b. 

I olika sammanhang har också från politiker uttryckts en önskan om 
enhetliga uppförandekoder för alla som är verksamma i det kommunala 
uppdraget. Därför omfattas också politikerna i denna handlingsplan, med 
CEMR-deklarationen artikel 2:4, punkt 4 som grund. 

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2012-09-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt förvaltningens förslag.     
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§ 64 Beslut om utökning av antalet asylplatser för 
mottagande av ensamkommande barn i Falu kommun 

KS0787/09 

Beslut 
Antalet asylplatser utökas från 3 till 4 för mottagandet av 
ensamkommande barn i Falu kommun från och med den 1 november 
2012. 

 

Sammanfattning 
Antalet asylsökande ensamkommande barn i Sverige har sedan 2004 ökat i 
stort sett oavbrutet, liksom behovet av platser för asylsökande 
ensamkommande barn i kommunerna i landet. Enligt Migrationsverkets 
informationsbrev från juli 2012 är bristen på asylplatser akut och i nuläget 
finns det 340 asylsökande ensamkommande barn som ännu inte är anvisade 
till någon kommun. Länsstyrelsen, som sedan årsskiftet 2010/2011 ansvarar 
för att förhandla med kommunerna om mottagande av ensamkommande 
barn och ungdomar ställde den 19 mars 2012 en fråga till Falu kommun om 
det finns möjlighet att utöka antalet asylplatser i mottagandet av 
ensamkommande barn i Falu kommun. Arbetsmarknads- och 
integrationskontoret gör, efter inhämtandet av synpunkter och diskussioner 
med samverkanspartners i mottagandet av ensamkommande barn 
(socialförvaltningen, skolförvaltningen och Överförmyndare i samverkan i 
Falun-Borlänge regionen), bedömningen att en utökning med 1 asylplats i 
mottagandet av ensamkommande barn i Falu kommun är möjlig. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-29. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 

Socialförvaltningen och skolförvaltningen 

Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlänge regionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 65 Information om projekt Arenan Academy 

KS0122/12 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Efter genomförd förprojekteringsfas under våren 2012 har Europeiska 
Socialfonden beviljat genomförande av projekt Arenan Academy. 
Vuxenutbildningen inom arbetsmarknads- och integrationskontoret blir 
ansvarig för genomförandet av lärandeprojektet. 

Projektet startar med ca 40 ungdomar 16-24 år under hösten och ska totalt 
ha ca 70-100 unga i verksamheten fram tom maj 2014. Målet är att 80 % ska 
återuppta sina studier och komplettera sina betyg så att de blir behöriga att 
gå yrkesvux/högskola eller andra utbildningar som leder till en bättre 
möjlighet att skapa sin egen framtid med arbete eller eget företagande. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-04. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 66 Beslut om stöd till och policy för sociala företag i Falu 
kommun 

KS0514/12 

Beslut 
Allmänna utskottet 

1. Falu kommun stödjer start av sociala arbetsintegrerade företag för att 
tillskapa meningsfullt arbete för funktionshindrade och andra 
grupper som har svårt att komma in på den ordinarie 
arbetsmarknaden. 

2. Sociala hänsyn ska ställas som villkor i upphandlingar där så är 
möjligt. 

3. Upphandlingsförfarandet ska förenklas samt mindre omfattande 
upphandlingar göras så att små och lokala aktörer har praktiska 
möjligheter att delta i upphandlingar. 

Sammanfattning 

Regeringen har antagit en definition av arbetsintegrerande sociala företag 
2010: 
Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet 
(producerar och säljer varor och/eller tjänster): 
• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora 
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle 
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på 
annat väl dokumenterat sätt 
• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande 
verksamheter 
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

Arbetsmarknads- och integrationskontoret föreslår att Falu kommun ska 
stödja och ställa sig bakom policy för sociala företag enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-28. 

Sänds till 
Arbetsmarknads och integrationskontoret,  
ekonomikontorets upphandlingsenhet och näringslivskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 67 Slutredovisning av det kommunala ungdomsprojektet 
Äldre lär ung 

KS0533/10 

Beslut 
Utskottet har tagit del av redovisningen. 

Sammanfattning 
Projektet Äldre lär Ung startade under hösten 2010, med syftet att erbjuda 
anställda över 55 år att få en kortare utbildning som handledare, samt ett 
lönetillägg de månader, som handledaren tog emot en arbetslös ungdom 
mellan 18 – 24 år. 

Ungdomarna skulle erbjudas möjlighet att komma ut i arbetslivet inom Falu 
kommun genom ”Arbetsplatsförlagt lärande” (APL). Projektet skulle locka 
och stödja ungdomarnas möjligheter att kunna söka arbete eller fortsatta 
studier. 

En slutredovisning av projektet lämnas av arbetsmarknads- och 
integrationskontoret. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-04. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 

Personalkontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 68 Kompletterande information angående 
Skolinspektionens tillsyn 

KS0294/12 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen.  

 
 

Sammanfattning 
Gymnasiala vuxenutbildningen kompletterar som tidigare överenskommits 
med en plan för att arbeta mot kränkande behandling.  

Planen är skickad till Skolinspektionen. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-04. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret 

Skolnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 69 Information om: Upphandling Trygghetslarm 12 

KS0444/12 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Utskottet informeras om slutförd upphandling avseende trygghetslarm 
genomförd av IT kontoret tillsammans med omvårdnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tilldelningsmeddelande 2012-06-19. 

 

Sänds till 
IT-kontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 70 Svar till kommunrevisionen angående spolposter i Falu 
kommun   

KS0450/12 

Beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige 

Ansvaret för spol- och brandposter ska ligga hos Falu Energi och  
Vatten AB.  

 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Stadskansliet får i uppdrag att utreda om kostnaderna ska bäras av 
bolaget eller Falu kommun. 

2. Stadskansliets tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2012 utgör 
kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen. 

 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen begär i skrivelse den 18 juni 2012 svar av kommunsty-
relsen på vem som har ansvaret för spolposterna i kommunen och hur kost-
naderna ska fördelas. 

I ledningsnätet för dricksvattenförsörjningen finns ca 1400 spolposter, vilka 
även använts som brandposter. Då statusen hos dessa varit varierande, eller 
att delar av ledningsnätet av andra skäl inte varit lämpade för uttag av 
brandvatten, har Falu Energi och Vatten AB (FEV), tillsammans med 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) tidigare kartlagt vilka av dessa som ska 
prioriteras för brandvatten. Kartläggningen resulterade i en samsyn om ca 
400 prioriterade spolposter vilka numera benämns som brandposter. Spol- 
och brandposter har således i dag samma tekniska utformning. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2012-09-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Falu Energi och Vatten AB 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

Stadskansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 71 Information om: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

KS0013/12 

Beslut 
Utskottet har tagit del av informationen. 

 
 

Sammanfattning 
Utskottet delges aktuell information från Brottsförebyggande rådets (BRÅ) 
verksamhet.  

Allmänna utskottet kommer att delges information två gånger per år. 

Sänds till 
BRÅ: Susanne Norberg och Peter Gehlin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 72 Förlängning av stadsbyggnadschefens 
visstidsförordnande 

KS0057/12 

Beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att teckna förlängt visstids-
förordnande med Margaretha Åslund som gäller fr.o.m. 2012-09-20 
– 2016-09-15. 

 
 

Sammanfattning 
Förhandlingsdelegationen har berett ärendet med start under våren 2012. 
Ärendet har behandlats i centrala samverkansgruppen och efter genomförd 
förhandling föreslås att visstidsförordnandet förlängs. 

Beslutet är enligt förhandlingsdelegationens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2012-09-17. 

Sänds till 
Stadsbyggnadschefen 

Personalkontoret 

 

 

 

 

 

 

 



 26 (26) 
 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 

2012-09-19 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 73 Presentation av ny förvaltningschef för trafik- och 
fritidsförvaltningen 

KS0026/12 

Beslut 
Utskottet tackar för presentationen. 

 

Sammanfattning 

Presentation av Christina Holback som har utsetts till ny förvaltningschef 
för trafik- och fritidsförvaltningen i Falu kommun. Hon började sin 
anställning den 1 september 2012.  
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