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Svar på medborgarförslag: Matbank för att tillgodose
behövande med godtagbara livsmedelsvaror
KS0452/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås då kompetens och resurser för ett sådant
uppdrag och verksamhet saknas.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att en matbank bildas vars syfte är att tillgodose behövande med fullt godtagbara livsmedelsvaror som annars slängs av
livmedelbutiker.
Kostenheten föreslår i samråd med social- och omvårdnadsnämnden att
medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-06-30.
Kostenhetens tjänsteskrivelse 2014-01-22.
Protokoll från socialnämnden 2013-11-20, § 224/tjänsteskrivelse 2013-1030.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18, § 166/tjänsteskrivelse
2013-11-12.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kostenhetens förslag.
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Sammanträdesdatum
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Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD):
Inför e-körjournaler på kommunens fordon
KS0338/12

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen är bifallen till den del som avser uppdrag att genomföra en
generell översyn av riktlinjer och villkor för nyttjandet av
kommunens fordon och besvarad när det gäller utrustning av digitala
körjournaler.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en generell översyn av riktlinjer
och villkor för nyttjandet av kommunens fordon sker samt att alla fordon
utrustas med digitala körjournaler (så kallade e-körjournaler).
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2012-04-16.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.
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Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD):
Fler sommarjobb till unga
KS0479/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
1. Motionen är bifallen med hänvisning till riktlinjer för sommarjobb
antagna av allmänna utskottet den 22 januari 2014.
2. Nämnderna får i uppdrag att ta fram fler sommarjobb.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att hos Falu Energi och Vatten AB utgör antalet
sommarjobb 10 % av antalet anställda i verksamheten.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna till att fler unga får sommarjobb.
Arbetsmarknads- och integrationskontorets föreslår att motionen är
besvarad.
Beslutsunderlag
Motion 2013-07-23.
Arbetsmarknads-och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Motionen är bifallen med hänvisning till
de riktlinjer för sommarjobb som allmänna utskottet antog den 22 januari
2014.
Christina Haggren (M): Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram fler
sommarjobb.
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Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Omvårdnad,
hemtjänst och ledsagare i ordinärt boende
KS0520/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) och Sten H
Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Maria Gehlin framför i en motion att Faluns politiska majoriteten i
omvårdnadsnämnden har i sin programförklaring uttalat att tillämpningen
av Lagen om valfrihet (LOV) endast ska omfatta servicetjänster i
hemtjänsten och lämnar följande förslag till beslut:
 Att Falu kommun möjliggör LOV inom servicetjänster och omvårdnad
för max 10 alternativa utförare alternativt 50% av kunderna (= Hemtjänst i
tjänstekatalogen).
 Att av omvårdnadsnämnden fastställd kravspecifikation ska uppfyllas för
alla som utför servicetjänster/omvårdnadstjänster i Falu kommun.
 Att de företag som kan utföra både servicetjänster och omvårdnad ska ha
företräde i kommunens LOV. Detta med tanke på måluppfyllelsen i kommunens Hållbarhetsprogram.
 Att motionen besvaras i kommunfullmäktige senast augusti 2014 i enlighet med Kommunallagen.
Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-08-27.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18, § 168/tjänsteskrivelse
2013-11-19.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt omvårdnadsnämndens förslag,
motionen avslås.
Christina Haggren (M): Motionen bifalls.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar
enligt omvårdnadsnämndens förslag.
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7 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 22

Sammanträdesdatum

2014-02-19

Svar på motion från Maria Gehlin (FAP):
Inrätta äldrevårdscentral och erbjud falubor över 65 år
ett hälsosamtal
KS0534/13

Beslut
Ärendet bordläggs till allmänna utskottets sammanträde den 19 mars
2014.
Sammanfattning
Maria Gehlin föreslår i en motion att Falu kommun i Samverkansberedningen (Falu kommun och Landstinget) tar initiativet till att inrätta äldrevårdscentraler (ÄVC) i Falu kommun, samt att alla Falubor som fyllt 65 år
regelbundet erbjuds ett hälsosamtal.
Omvårdnadsnämnden föreslår att motionen överlämnas till Samverkansberedningen och ska vara besvarad, vilket stadskansliet inte har något att
erinra emot.
Beslutsunderlag
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18, § 169/tjänsteskrivelse
2013-12-04.
Samverkansberedningens svar 2014-02-05.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-02-06.
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Haggren (M) med instämmande av ordförande Susanne Norberg
(S): Ärendet bordläggs.

Sänds till
Motionären
Omvårdnadsnämnden
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Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson
(MP) och Richard Holmqvist (MP):
Ändra arbetsordningen och låt alla medborgarförslag
komma tillbaka till kommunfullmäktige för beslut
KS0633/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med motiveringen att det ankommer på kommunfullmäktige att i varje enskilt fall avgöra hanteringen av ett medborgarförslag.
Sammanfattning
Lars Broman, Erik Eriksson och Richard Holmqvist föreslår i en motion att
kommunfullmäktiges arbetsordning ändras och att alla medborgarförslag
ska tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-04.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-01-13.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.
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Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik
Eriksson (MP): Inför maxtid för inlägg i kommunfullmäktige genom en överenskommelse mellan
partierna
KS0634/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med motiveringen att förslaget inte faller på
kommunfullmäktige att besluta om.
Sammanfattning
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att partierna i
kommunfullmäktige kommer överens om att begränsa alla debattinlägg så
som redan sker under de allmänpolitiska debatterna.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-04.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-01-16.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.
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Svar på motion från Lars Broman (MP): Pröva 16årsgräns i kommunalvalet
KS0642/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning
Lars Broman föreslår i en motion att Falu kommun ansöker om att som
försöksverksamhet, låta alla medborgare som har fyllt 16 år får rösta i
kommunvalet. Han hänvisar till Norge och Tyskland där 16-åringar får rösta
i lokalvalet och till vår kyrkoordning där 16-åringar får rösta.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-04.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.
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Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik
Eriksson (MP): Besluta om högsta antal motioner i
kommunfullmäktige genom en överenskommelse mellan
partierna
KS0647/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med motiveringen att det ankommer på
kommunfullmäktige att i varje enskilt fall avgöra hanteringen av
motioner.
Sammanfattning
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att en överenskommelse
mellan partierna i kommunfullmäktige görs för att begränsa antalet motioner
från varje ledamot till två per sammanträde.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-04.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-01-28.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.
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Svar på revisionsrapport granskning av löneprocessen
2013
KS0120/14

Beslut
Personalkontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2014 är Falu
kommuns svar på revisionsrapporten.
Sammanfattning
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG under hösten 2013
genomfört en granskning av löneprocessen i Falu kommun.
Sammanfattningsvis konstaterar granskningsrapporten att personalkontoret
och kommunen i stort sett tagit ett bra tag i löneprocessen och genomfört
flera steg i rätt riktning.
Beslutet är enligt personalkontorets förslag.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2013-01-16.
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05.

Sänds till
Kommunrevisionen, inkl. personalkontorets tjänsteskrivelse
Personalkontoret

Justerandes signaturer
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Uppföljning av försäkringsskador 2013
KS0039/14

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
1. Täcka skadekostnaden under 2013 om 641 492 kronor enligt
specifikation i bilaga 3, i ekonomikontorets tjänsteskrivelse
den 29 januari 2014.
2. Finansiering ska ske ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen.
Sammanfattning
Redovisning föreligger avseende reglering av skadekostnader för
egendomsskador som ska bekostas inom ramen för den interna försäkringsrörelsen 2013.
Grunden för hur kommunen hanterar försäkringsfrågor är den samma för
2013 som för 2012.
Kommunens självrisk för egendomsskador har under året varit 445 000
kronor och den interna självrisken som förvaltningarna fått betala 3 000
kronor.
Premien för egendoms- och ansvarsförsäkringen under 2013 uppgår till
2 189 757 kronor (2012: 2 271 650 kronor).
Skadekostnaderna under 2013 uppgår, efter avdrag för interna självrisker,
till 641 492 kronor enligt bilaga 3. Skadekostnaderna täcks inom ramen för
den interna försäkringsrörelsen inklusive balanserat resultat från 2012.
Förutom de nu redovisade skadekostnaderna finns oreglerade skador från
2013 för vilka skadekostnaderna bedöms uppgå till 1,5 – 2,0 mnkr. Dessa
har av administrativa skäl inte varit möjliga att avsluta under 2013.
Därutöver finns även skadekostnader från ett skyfall över Falun från augusti
2012 som inte är slutreglerat, skadekostnaderna bedöms i detta fall till 0,5 –
1,0 mnkr.
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-01-29.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.
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Information om resultat av förstudierna Insidan och
Falun.se
KS0541/12

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
I september 2013 beslutade kommunstyrelsen att en förstudie skulle
genomföras i syfte att utreda hur intranätet (Insidan) kan förbättras för att få
ökad användbarhet och förstärka möjligheten till intern dialog och förbättrad
ledningskommunikation. Uppdraget innebar även att ta fram förslag på ny
intranätsorganisation och tydliggöra ansvar och roller inom organisationen.
Under hösten 2013 genomfördes även en förstudie med syfte att utreda hur
den externa webbplatsen (www.falun.se) kan förbättras för att få ökad
användbarhet, bli tydligare och förstärka den demokratiska insynen samt
förbättra medborgardialogen. Uppdraget var också att ta fram förslag på ny
webborganisation, tydliggöra ansvar och roller inom webborganisationen
och ge rekommendationer till webbprojekt.
Kommunikationschef Åsa Hedin och kommunikatör Janna Betzén
informerar om resultatet av dessa förstudier.
Beslutsunderlag
Förstudierapport Insidan och falun.se.

Sänds till
Kommunikationskontoret
IT-kontoret

Justerandes signaturer
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Beslut om fortsatt arbete Intranätprojektet
KS0541/12

Beslut
1. Ett projekt tillsätts för att ta fram och införa en ny intranätsportal i
Falu kommun. Projektet ska genomföras i enlighet med de
rekommendationer som närmare anges i slutrapporterna från
förstudierna för Intranätet respektive Falun.se. Beslutet innebär att
kommunikationschefen får i uppdrag att ta fram projektdirektiv till
tilltänkt projektledare som i sin tur ska ta fram en plan för projektets
genomförande.
Projektet innehåller två deluppdrag; ett för införande av ny
webborganisation och ett för framtagande av ändamålsenlig och vid
behov ny teknisk webbplattform. I projektet ingår även nödvändiga
implementeringar och utbildningar på olika nivåer i kommunen.
Projektet ska påbörjas under våren 2014 och vara avslutat senast den
31 december 2014. Tidplanen kan behöva anpassas till pågående
upphandling som för närvarande pågår inom strategiska
kommunikationstjänster.
2. Kommunikationschefen är projektägare och ska tillsätta en styrgrupp.
Vid behov ska referensgrupp(er) tillsättas. Kommunens förvaltningschefsgrupp samt delar av kommuniktörsnätverket ska utgöra stommen i
referensgrupperna.
3. Kommunikationskontoret har tilldelats 3 mnkr för genomförande av
projektet. I detta ingår bl.a. inköp av nytt publiceringsverktyg, relevanta
tekniska lösningar samt eventuella konsultkostnader. Arbetstiden för
projektets genomförande ska bekostas av respektive förvaltning.
Sammanfattning
I mars 2013 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommunikationschefen att
ta fram förslag på det nya kontorets inre organisation, uppdrag och
prioriteringar samt förslag på samarbetsformer med förvaltningarnas och
bolagens informationsansvariga.
I maj 2013 beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att en förstudie
skulle genomföras i syfte att utreda hur intranätet (Insidan) kan förbättras
för att få ökad användbarhet och förstärka möjligheten till intern dialog och
förbättrad ledningskommunikation. Uppdraget innebar även att ta fram
förslag på ny webborganisation och tydliggöra ansvar och roller inom
organisationen. Motsvarande uppdrag gavs även för kommunens externa
webbplats Falun.se med syftet att förbättra dialogen med Faluborna och
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andra målgrupper samt att öka användbarheten för besökarna till
webbplatsen.
Efter slutförda förstudier föreslår nu kommunikationskontoret att ett projekt
tillsätts för att ta fram och införa en ny intranätsportal i Falu kommun.
Beslutet är enligt kommunikationskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-09.

Sänds till
Samtliga förvaltningar och kontor

Justerandes signaturer
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§ 31

Sammanträdesdatum
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Redovisning från genomförandet av Kulturskolan vad
avser organisation, lokaler, budget och personal
KS0193/11

Beslut
Utskottet har tagit del av redovisningen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 11 oktober 2012 att till höstterminen
2013 inrätta en Kulturskola med Dans- och musikskolan, Naturskolan, Falu
Konstgrafiska verkstad, Arenan och Gruvbäckens kulturcentrum som grund
samt med en fritidsgård i anslutning till de centrala delarna av verksamheten. Dessutom beslutades att var tredje månad ska en redovisning lämnas
till kommunstyrelsen om genomförandet av Kulturskolan vad avser
organisation, lokaler, budget och personal.
Kulturchef Pelle Ahnlund lämnar aktuell redovisning.

Sänds till
Kommundirektören
Kulturchefen

Justerandes signaturer
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§ 32

Sammanträdesdatum

2014-02-19

Beslut om riktlinjer för subventionerade anställningar
KS0694/13

Beslut
1. Samtliga anställningar med subvention inom Falu kommun, ska
administreras av arbetsmarknads- och integrationskontoret.
2. Arbetsmarknads- och integrationskontoret får i uppdrag att utvärdera
resultatet efter sex månader.
Sammanfattning
Arbetsmarknads- och integrationskontoret, (AIK) har uppdrag att hitta förutsättningar för Faluns medborgare att skapa sin egen framtid. I detta kan det
finnas anställningar av kortare eller längre tid. AIK har en överenskommelse
med Kommunal om att de personer som AIK anställer på kortare eller
längre perioder som har en arbetsmarknadsåtgärd i form av olika lönestöd
ska anställas med Beredskapsavtalet, (BEA). AIK har kunskap om de olika
åtgärderna och vad som krävs av arbetsgivaren i dessa, samt stor vana att
arbeta med dessa frågor och föreslår därför att samtliga anställningar med
subvention ska administreras av dem.
Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag.
Vid sammanträdet informerades även om att i Falun finns det 129 personer
inskrivna i sysselsättningsfasen och det är en ökning med 19 stycken sedan
samma tid förra året. Hos arbetsgivaren Falu kommun finns idag 22
personer som har beslut om sysselsättningsfas vilket är en ökning med 8
stycken sedan förra året, men inget oroväckande då vi egentligen ska ha 40
personer. Rörelsen inom sysselsättningsfasen ligger runt 5 %.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05.

Sänds till
Samtliga förvaltningar och kontor
Arbetsförmedlingen i Falun

Justerandes signaturer

19 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 33

Sammanträdesdatum

2014-02-19

Uppdrag att teckna överenskommelse gällande
ungdomar i gymnasieskolan
KS0275/13

Beslut
1. Arbetsmarknads-och integrationskontoret får i uppdrag att skriva
överenskommelse gällande ungdomar under 20 år i den kommunala
gymnasieskolan för att göra insatser för att förhindra avhopp.
2. Arbetsmarknads-och integrationskontoret får i uppdrag att om det
efterfrågas, skriva överenskommelse gällande ungdomar under 20 år
i de privata gymnasieskolorna i Falun om att göra insatser för att
förhindra avhopp.
Sammanfattning
Sedan 2007 har Arbetsmarknads-och integrationskontoret, (AIK) olika uppdrag och projekt som berör ungdomar och deras olika hinder för inträde på
arbetsmarknaden, vuxenstudier och egen försörjning.
Gymnasieskolan, både den kommunala och friskolorna, har genom projekt
inlett samverkan med AIK. Då har uppmärksammats att risken är stor för
avhopp av de som inte trivs och resulterar i att unga avslutar skolan med
inga eller ofullständiga gymnasiebetyg.
Arbetsmarknads- och integrationskontoret föreslår därför att
överenskommelse ska skrivas med den kommunala gymnasieskolan och de
privata gymnasieskolorna i Falun gällande ungdomar under 20 år för att
göra insatser som förhindrar avhopp.
Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-04.

Sänds till
Skolkontoret
Socialförvaltningen
Arbetsmarknads- och integrationskontoret

Justerandes signaturer
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§ 34

Sammanträdesdatum

2014-02-19

Information om pågående organisationsöversyn
KS0229/13

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Kommundirektören informerar om den organisationsöversyn som pågår i
Falu kommun.

Justerandes signaturer
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