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Ej tjänstgörande ersättare  C     Camilla Sparring 

   MP  Richard Holmqvist 
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   V    Patrik Liljeglöd  

    

Övriga deltagare  Kjell Nyström, ekonomichef 

Peter Sjöstrand, ekonomikontoret § 95 

   Sven Fernlund Skagerud, personalkontoret § 98 

   Kristina Harsbo, stadskansliet § 100 

   Anders Karlin, chef Upphandlingscenter § 101 

Stefan Gehrke, upphandlare Upphandlingscenter  

§ 101 
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upphandlingssamverkan § 101 

Ellen Fridner, personalkontoret § 103 
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§ 90 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan 
Clarström (FAP) Anders Runström (FAP) Anna 
Jörgensen (FAP) Max 35 anställda per chef i 
Falu kommun 

 KS0209/15  

 

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Motionen bifalls i den del som gäller uppdrag till personalkontoret att utreda de 

organisatoriska och ekonomiska effekterna av föreslagen begränsning där samtliga 

chefer ska ha minst 10 medarbetare och max 35 medarbetare under sig. 

 

2. Motionen är besvarad i den del där mål formuleras för antal medarbetare 

underställda en chef. 

 

Sammanfattning 

Maria Gehlin, Anders Runström, Stefan Clarström och Anna Jörgensen föreslår i en 

motion att Falu kommun sätter upp ett mål där samtliga chefer ska ha minst 10 

medarbetare och max 35 medarbetare under sig.  

Vidare föreslås att en utredning genomförs kring lämpligheten att Falu kommun ger utökat 

ekonomiskt stöd till verksamheter där antalet anställda per chef överstiger 35 personer och 

hur stor summan i så fall bör vara.  

 

Personalkontoret föreslår att motionen i sin helhet är besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Motionen 2015-02-23.  

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-09-01. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag men bifall att utreda de 

organisatoriska och ekonomiska effekterna av föreslagen begränsning där samtliga chefer 

ska ha minst 10 medarbetare och max 35 medarbetare under sig. 
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§ 91 Godkännande av reviderad resepolicy och 
riktlinjer 

 KS0233/15  

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

Förslag till reviderad resepolicy och riktlinjer godkänns.  

 

Sammanfattning 

Nuvarande resepolicy med tillhörande riktlinjer är från 2006 och är inaktuell i och med att 

riktlinjerna innehåller mycket detaljerade tekniska krav och beskrivningar. Den tekniska 

utvecklingen och därmed myndigheternas kontinuerligt förändrade krav gör att förslaget 

till nya riktlinjer är utformat för att hålla sin aktualitet för en längre tid. 

 

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-08-24. 

Resepolicy 2015-10-01. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S), Mats Dahlström (C) och Christina Haggren (M): Enligt 

personalkontorets förslag.  
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§ 92 Beslut om finansrapport 2015-08-31 

 KS0535/15  

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

Informationen tas till protokollet.   

 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret lämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom kommunkoncernen 

per 2015-08-31. 

 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-09-23. 

Finansrapport för Falu kommunkoncern 2015-08-31. 

Finansrapport för Falu kommunkoncern 2014-12-31. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.  
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§ 93 Godkännande av verksamhetsplan 2016 och 
ekonomisk plan 2017-2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter 

 KS0001/15  

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

Godkänna verksamhetsplaner 2016 och ekonomiska planer för  

2017-2018 för kommundirektör, ledningsförvaltning, beslutsorgan 

och ej förvaltningsanknuten verksamhet. 

 

Protokollsanteckning 
Mats Dahlström (C) föreslår att sjukskrivningsfrågorna sätts i fokus under 2016.   

 

Sammanfattning 

Kjell Nyström redogör för verksamhetsplan för 2016 och ekonomisk plan för 2017-2018 

för kommunstyrelsens verksamheter.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-10-05. 

 

Verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017-2018 för kommundirektör, 

ledningsförvaltning, beslutsorgan och ej förvaltningsanknuten verksamhet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 94 Information om kommunens 
budgetuppföljning, ekonomiska rapporter, 
tendensrapporter, resultatprognoser samt 
överföring av medel 

 KS0014/15  

Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

Informationen tas till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Kjell Nyström redogör för kommunens budgetuppföljning, ekonomiska rapporter, 

tendensrapporter, resultatprognoser samt överföring av medel.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-10-05. 

Styrelsen och nämndernas verksamhetsberättelser. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.  
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§ 95 Information om nyckeltalsjämförelser 

 KS0006/15  

Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 

Peter Sjöstrand, controller på ekonomikontoret, redogör för rapporten 

Nyckeltalsjämförelser - Falu kommun i jämförelse med andra kommuner. Rapporten 

presenteras två gånger per år och ska ge en bild av styrkor och svagheter kopplat till 

fastställda mål.    

 

Beslutsunderlag 

Rapporten Nyckeltalsjämförelser - Falu kommun i jämförelse med andra  

kommuner (2015-09-16)   

 

_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 96 Aktuella ekonomifrågor 

    

Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  

 

 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens ledningsutskott den 19-20 oktober 2015 kommer aktuella 

ekonomifrågor att diskuteras.  
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§ 97 Avtal om växling av semesterdagstillägg till 
semesterdagar  

 KS0578/14  

Beslut 
 

1. Avtal om växling av semesterdagstillägg till semesterdagar tecknas med 

fackförbunden LR, Kommunal och Vårdförbundet. Förhandlingschefen får i 

uppdrag att teckna bilagda förslag på avtal med fackförbundens företrädare. 

 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

 

 

Sammanfattning 

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare avser kommunen att teckna ett avtal om 

växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.  

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-01 om förslag till avtal med LR 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-01 om förslag till avtal med Kommunal 

Ledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-01 om förslag till avtal med Vårdförbundet 

Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-19 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till  

Samtliga kontor och förvaltningar 
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§ 98 Redovisning av antal anställda och 
personalnyckeltal 

 KS0059/15  

Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 

Personalkontoret redovisar statistik avseende antal anställda, sjukskrivna och arbetstid 

inom Falu kommun. 

Allmänna utskottet beslutade den 20 maj 2009 att personalkontoret ska 

redovisa statistik två gånger per år avseende personalnyckeltal för 

samtliga förvaltningar inom Falu kommun med personredovisningen i 

delårsbokslutet som grund.   

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-10-01. 

Personalredovisning oktober 2015. 

_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 

Personalkontoret 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 13 (18) 

Falu kommun        

Kommunstyrelsens ledningsutskott               Sammanträdesdatum  

 2015-10-15 

   

 

 

§ 99 Beslut gällande ansökan om medel för att 
minska matsvinnet 

 KS0148/15  

Beslut 
 

1. Serviceförvaltningen/kostavdelningen beviljas 450 000 kronor för projektet minska 

matsvinnet i Falu kommuns grundskolor. Under 2015 utbetalas 150 000 kronor och 

under 2016 utbetalas 300 000 kronor. 

 

2. Finansiering sker genom konto K720.220010 (hållbarhetsprogrammen).  

 

 

Sammanfattning 

Serviceförvaltningen kostavdelningen ansöker om bidrag för att minska matsvinnet i Falu 

kommuns grundskolor. Falu kommun beställer livsmedel för ca 32 miljoner kronor varje år 

till skolkök, förskolekök, fritidsverksamhet och till vård- och omsorgsboenden.  

En minskning av matsvinnet på några procent kan öka möjligheten att beställa mer 

ekologiska livsmedel.   

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-10. 

Ansökan om medel från råden för hållbar utveckling.  
 
_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 

Serviceförvaltningen/kostavdelningen 

Stadskansliet 
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§ 100 Beslut gällande ansökan om medel för 
Fairtrade City diplomering 

 KS0148/15  

Beslut 
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beviljas 

500 000 kronor under 2016 för projektet "Fairtrade City diplomering".  

Fortsatt finansiering för att behålla Fairtrade diplomeringen behandlas därefter 

inom budgetprocessen.  

 

2. Finansiering sker genom konto K720.220010 (hållbarhetsprogrammen).  

 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Svante Parsjö Tegnér (FP). Vi anser att det är viktigt att 

kommunen tar socialt ansvar i samband med inköp och upphandling Men vi reserverar oss 

mot beslutet om diplomering. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram ett 

kostpolitiskt program i Falu kommun där en rad riktlinjer formuleras. Vi har även 3 

hållbarhetsprogram. Vi anser att i samband med dessa program kan även riktlinjer för 

”faire trade” utformas. 

 

Ett effektivare och mindre kostsamt sätt än diplomering för att öka andelen socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbara produkter i kommunens verksamheter är att fortsätta 

besluta om tydliga mål, till exempel för inköp av rättvisemärkta produkter och ekologiskt 

producerade livsmedel. Den direkta nyttan av varje satsad krona i form av andelen 

”hållbara” produkter blir i det fallet bli större än vid diplomering.   

 

Sammanfattning 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och 

anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Diplomering 

Fairtrade City kommer ursprungligen från Storbritannien och konceptet har spritts över 

hela världen. Syftet med att diplomera sig kan vara att öka intresset för området, öka 

kännedomen och medvetenheten om etisk konsumtion bland invånarna, öka efterfrågan på, 

samla resurser och engagemang samt förstärka kommunens image som ansvarstagande för 

sin konsumtion. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen beviljas 500 000 kronor under 2016 för projektet 

"Fairtrade City diplomering", under förutsättning att medel för att upprätthålla 

diplomeringen tillförs miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommande år. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-10. 

Ansökan om medel från råden för hållbar utveckling. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beviljas  

500 000 kronor under 2016 för projektet "Fairtrade City diplomering". Fortsatt finansiering 

för att behålla Fairtrade diplomeringen behandlas därefter inom budgetprocessen. 

Svante Parsjö Tegnér (FP) med instämmande av Björn Ljungqvist (M) och Christina 

Haggren (M): Att riktlinjer för ”fairtrade” och olika hållbarhetsmål tas fram i samband 

med det kostpolitiska programmet och liknande program.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ledningsutskottet beslutar enligt 

ordförandens förslag. 

_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stadskansliet 
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§ 101 Information från Upphandlingscenter 

    

Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 

Anders Karlin, chef för Upphandlingscenter, redogör för nyckeltal, mål och verksamhetens 

utmaningar framöver.  

Stefan Gehrke, upphandlare vid Upphandlingscenter, informerar om Faluns upphandlingar 

och avtal. 

Joakim Storck, ledamot i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 

informerar om hur Falu kommun arbetar med upphandlingsfrågorna. 
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§ 102 Rapport från hållbarhetsrådet 

 KS0148/15  

Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  

 

Sammanfattning 

Information om miljörådets möten under året.  
 

 

Beslutsunderlag    

Protokoll Miljöråd 2015-02-02. 

Protokoll Miljöråd 2015-03-30. 

Protokoll Miljöråd 2015-06-08. 

Protokoll Miljöråd 2015-09-08. 
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§ 103 Anställning av förvaltningschef på 
socialförvaltningen 

 KS0057/15 

 

Beslut 

Ylva Renström anställs som förvaltningschef på socialförvaltningen. 

 

Sammanfattning 

Ellen Fridner från personalkontoret redogör för rekryteringsprocessen för aktuell tjänst. 

När två kandidater återstår kommer politiken in och deltar i processen. Susanne Norberg 

(S), Mats Dahlström (C) och Christina Haggren (M) har deltagit i denna process.  

De föreslår enhälligt att Ylva Renström anställs som förvaltningschef på 

socialförvaltningen. 

 

_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 

Personalkontoret 

 


