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§ 16 Svar på medborgarförslag Gratis kollektivtrafik 
i Falun 

 KS0681/15  
 
Beslut   
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 22 oktober 2015 behandlat ett liknande 
medborgarförslag Fria bussar i Falu kommun där beslutet var Medborgarförslaget är besvarat i 
och med att beslut om utredning tagits där förslagets förutsättningar ingår.  

Trafik- och fritidsförvaltningen bedömde i det ärendet att kostnaderna för Falu kommun skulle 
öka med 29 miljoner kronor (lågt räknat) och ekonomkontoret konstaterade att det i budget för 
kommande planperiod inte fanns utrymme för denna kostnadsökning.  

I samband med att det tidigare medborgarförslaget behandlades beslutade kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott den 13 maj 2014 att Falu kommun tillsammans med Borlänge kommun 
skulle hemställa till Dalatrafik att genomföra utredningen Fria bussar och att det ingår i deras 
uppdrag att bistå kommunerna med underlag. 
 
Ekonomikontoret föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen att beslut om 
utredning redan tagits där förslagets förutsättningar ingår. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-02-03. 
Medborgarförslaget 2015-12-01. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Richard Holmqvist (MP) med instämmande av ordförande Susanne Norberg (S): 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.  
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§ 17 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anna 
Jörgensen (FAP) Anders Runström (FAP) och 
Stefan Clarström (FAP) Inrätta ett kommun-
styrelsekontor för hållbar utveckling, kvalitets 
och utvecklingskontor 

 KS0676/14  
 
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
      
         Motionen avslås med hänvisning till numera genomförd omorganisation innebärande 
         funktionsvis ändrade uppdrag och sammanslagningar av tjänster, vars fulla effekter bör  
         få visa sig och därmed kunna utvärderas innan ny omorganisation kan diskuteras. 
 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Anna Jörgensen, Anders Runström och Stefan Clarström föreslår i en 
motion att ett kommunstyrelsekontor inrättas för att strategiskt utgöra ett stöd för 
kommunens verksamheter att arbeta med hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt  
och socialt). Finansiering ska ske genom ramöverföring. 
 
Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-22. 
Motionen 2014-11-09. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsförvaltningens förslag. 
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§ 18 Godkännande av reviderad projektbeskrivning 

ungdomsundersökningen LUPP 2015 

 KS0371/14  
 
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
           1. Reviderad projektbeskrivning för ungdomsundersökningen LUPP 2015 godkänns. 
 
            2. Ledningsutskottet har för egen del informerats i ärendet i övrigt. 
 
Sammanfattning 
Projektbeskrivningen avseende genomförande av ungdomsundersökningen LUPP (lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) behöver revideras som en följd av den utvärdering som 
gjorts. Ändringarna handlar framförallt om hur kommunorganisationen ska ta hand om 
resultatet. De viktigaste ändringarna är:  

Annan process för att ta hand om resultatet med mer ansvar på berörda nämnder/förvaltningar.  

Utökning av styrgruppen för att bättre motsvara berörda förvaltningar. 

Förlängd svarstid till 2 månader. 

 
Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag med tillägg av beslutspunkten 2.  
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsförvaltningens förslag med tillägg att 
utskottet har tagit del av informationen.  
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§ 19 Fastställande av ledningsförvaltningens 
internkontrollplan 2016 

 KS0035/16  
 
Beslut   
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
         Ledningsförvaltningens internkontrollplan för år 2016 fastställs. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll antogs den 12 oktober 2006 och gäller från  
den första januari 2007. Reglementet syftar till att säkerställa att tillämpliga lagar, föreskrifter, 
riktlinjer och interna styrdokument följs, att den finansiella rapporteringen och informationen 
om verksamheten är tillförlitlig samt att eliminera eller upptäcka eventuella fel och brister. 
Varje år ska styrelsen/nämnden anta en särskild plan för den interna kontrollen enligt de 
gemensamma anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar.  

 
Ledningsförvaltningens kontor har sammanställt sina internkontrollplaner för 2016 enligt 
gällande arbetsmodell. Risk- och väsentlighetsbedömning har genomförts i kontorens 
ledningsgrupper samband med att planerna tagits fram.  
 
Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-25. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsförvaltningens förslag. 
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§ 20 Information om medarbetarenkäten Attityd 2015 

 KS0704/15  
 
Beslut   
         Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Protokollsanteckning 
Christina Haggren (M): Kommunen har genomfört en medarbetarenkät som har gett många 
intressanta resultat. Den visar vilka områden våra anställda tycker att vi hanterat bra och 
vilka som hanterats mindre bra. I materialet redovisas sju områden där kommunen fått 
underkänt och som man anser bör prioriteras. Allra sämst betyg har kommunen fått när det 
gäller förnyelse respektive långsiktighet, vilket är två oerhört viktiga frågor. Dessa finns 
dock inte med alls i handlingsplanen (!). Istället lyfter man fram HBTQ-frågor trots att det 
är en av de två frågor där kommunen fått högst betyg (!). Vi anser även dessa frågor vara 
viktiga och gläder oss åt det höga betyget. Vi anser dock att kommunens fortsatta arbete 
bör inriktas i första hand mot de områden som fått underkänt av medarbetarna. 
 
Sammanfattning 
Inger Klangebo, chef för ledningsförvaltningen, lämnar information om medarbetarenkäten 
Attityd 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-12-22. 
Attityd 2015 – tidplan/totalt sett. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 9 (15) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott           Sammanträdesdatum  
 2016-02-18 
 
 

§ 21 Information om rapporten Kommunens Kvalitet 
i Korthet 

 KS0127/16  
 
Beslut   
         Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Peter Sjöstrand, controller, lämnar information om rapporten Kommunens Kvalitet i 
Korthet.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets rapport Kommunens Kvalitet i Korthet. 
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§ 22 Lägesrapport Falu kommuns kontaktcenter 

 KS0500/15  
 

Beslut   
        Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  

 
Sammanfattning 
Kristina Harsbo, utredare, lämnar aktuell information om Falu kommuns kontaktcenter. 
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§ 23 Information från lokala BRÅ 

                       KS0021/16 
 
    
Beslut   
        Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Ulrika G Lindberg, BRÅ/ANDT-samordnare, lämnar information om kommunens 
brottsförebyggande arbete. Aktuellt just nu är Uppmärksamhetsveckan (vecka 7), 
grannsamverkan och ett antal narkotikaförebyggande projekt. 
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§ 24 Delrapportering av utredningen Ett effektivare 

Lugnet 
                 KS0021/16 
 
Beslut   

   Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Henrik Belin, LufAB, lämnar information om evenemangsprocessen. 
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§ 25 Aktuella ekonomifrågor 
 
                       KS0021/16 
    
Beslut  
        Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
Kjell Nyström, ekonomichef, informerar om aktuella ekonomifrågor. 
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§ 26 Rapport från hållbarhetsråden 

 KS0021/16 
 
Beslut  
         Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Richard Holmqvist informerar om miljörådets verksamhet.   
  
 
  



 Sammanträdesprotokoll 15 (15) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott           Sammanträdesdatum  
 2016-02-18 
 
 
§ 27 Redovisning av flyktingsituationen 

 KS0021/16 
 
Beslut   
         Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Maria Jonsson, chef för arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, 
lämnar information om flyktingsituationen i Sverige och om det aktuella läget i Falun.   
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