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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-04-22  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 8.30-12.10, 13.15 – 17.15 Plats och tid 

Dan Westerberg (C) ordf Margareta Källgren (S) Beslutande, forts 
sid 2 Håkan Nohrén (KD) Barbro Ödlund (S) 

Bo Jönsson (M) Kaj Andersson (S), kl 8.30-12.00, §§ 
44-45, 49, del av § 51, § 64 

Börje Svensson (FP) inte när han 
tjänstgjort enligt sid 2 

Maria Gehlin (FAP) Ej tjänstgörande 
ersättare, forts sid 
2 

Sören Johansson (V) 
Sten H Larsson (FAP), kl 8.30-12.10, 
§§ 44-45, § 49, § 51 och § 64 

Monica Jonsson (S), ej §§ 54-55 och 
inte när hon tjänstgjort enligt sid 2 
Lilian Eriksson (M) kl 8.55-12.10, 
13.15-17.15, ej del av § 64 

Inger Olenius (MP) inte när hon 
tjänstgjort enligt sid 2 
Ingrid Näsman (KD) 

Kommundirektören ej § 45-46, ej del av § 64, t f kanslichefen ej § 47 och 
72, ekonomichefen ej § 47 och 72, personalchefen ej §§: 55-57, 63, 65-73, 
fastighetschefen del av §§ 64 och 49, § 51, §§ 53-62, näringslivschefen del 
av § 64, miljöchefen §§ 58-62 

Övriga deltagare, 
forts sid 2 

IT/organisationschefen:§ 58-62 
Stadsbyggnadschefen § 58-59 
Kommunsekreteraren  

  
Bo Jönsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2009-04-28         exkl § 46 som ju-
sterats 2009-04-22 

Justeringens tid och plats 

44 - 73 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
 

Sekreterare ……………………………………………………………... 
Taimi Hermansson, ej §§ 47, 72     Dan Westerberg, §§ 47, 72 
  
 Ordförande ………………………………………………………….….. 
Dan Westerberg 
  
 Justerande ………………………………………………………….….. 
Bo Jönsson 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2008-04-22  
Datum när anslaget sätts upp 2009-04-30                       exkl § 46 som anslagits 2009-04-22 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Bryskhe Persson 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-04-22  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutande, forts  Börje Svensson (FP) kl 16.45-17.15,  
65-71 
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP), kl 
8.30-12.10, 13.15-16.45, §§ 44-64, 72-73 
 

Inger Olenius (MP), kl 16.20-16.35, §§ 
54-55 
Monica Jonsson (S), kl 13.15-16.20, kl 
16.35-17.15, §§: 46-48, 50 , beslut § 51, 
52-53, 56-63, 65-73 

 
Övriga deltagare, 
forts  

§ 64: omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund,  
Tommy Qvarfordth och Pernilla Bremer, omvårdnadsförvaltningen 
Arbetsmiljösamordnare Lotta Gröndahl, § 45 
§ 49: Konsumentsekreterare Veronica Lidman Ek och budget- och skuld-
rådgivare Ann-Christin Rudholm 
§ 51: skolchef Lena Stoltz, skoldistriktschef Runn Mats Forsberg, gym-
nasiechef Peter Berglund, fastighetschef Olle Wiking, säkerhetssamord-
nare Jan-Åke Holmdahl och Niklas Lindholm brandskyddscontroller, 
BRÅ-samordnare Peter Gehlin, företrädare för Räddningstjänsten Dala-
Mitt,  Peter Karlsson polisområdeschef och Kent Olander (polisen) 
§§ 58-62, Jenny Axelsson, IT/organisationskontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott T§ 44   2008-04-22  
TT

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 44  Återredovisning av antalet anställda och 
personalnyckeltal för kommunstyrelseförvaltningen ....................5 

§ 45  Redovisning av långtidssjuka i Falu Kommun samt 
förslag till projekt ..........................................................................7 

§ 46 Remiss från socialdepartementet: I den äldres tjänst – 
Betänkande av utredningen Yrkeskrav i äldreomsorg...................9 

§ 47 Vägledningsdiskussion - visstidsförordnanden för chefer ..........10 

§ 48  Ansökan från kultur- och ungdomsförvaltningen om 
medel ur Incitamentsfonden för fortsatt verksamhet inom 
Norslundsprojektet ......................................................................11 

§ 49  Information om konsumentverksamheten i Falu kommun 
år 2008 .........................................................................................13 

§ 50  Framtagande av en "Strategiplan" för samverkan kring 
barn- och ungdomsverksamhet....................................................14 

§ 51  Skadegörelse i skolor...................................................................15 

§ 52  Riktlinjer för feriearbeten ............................................................16 

§ 53  Redovisning av hyresvakanser per 2009-03-31 ..........................17 

§ 54  Lokalförsörjning – nuläget ..........................................................18 

§ 55  Sågmyraskolan - iordningställande av förskoleavdelning...........20 

§ 56  Skötsel yttre miljön - område söder.............................................22 

§ 57  Information om förhandling om generell hyresförändring 
mellan Hyresgästföreningen och 
kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) ..................23 

§ 58  GIS-Samverkan - ett exempel på samarbete mellan 
Dalakommuner ............................................................................24 

§ 59  "Styret" - ett stödsystem för styrning ..........................................25 

§ 60  "BUDOFF" - ett sätt att resursplanera personal och 
verksamhet...................................................................................26 

§ 61  Resurssnålt arbete - 14 principer (The Toyota Way) ..................27 

§ 62  Status e-portal och e-tjänster .......................................................28 

§ 63  Svar på motion från Lars Broman (MP) och Inger 
Olenius (MP): Aktivera kommunens barnchecklista ..................29 

§ 64 Vägledningsdiskussion om införande av valfrihetssys-
tem inom omsorgen för äldre och funktionshindrade – 
LOV.............................................................................................30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 44 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Årsredovisning 2008 för Falu Kommuns förvaltade 
stiftelser .......................................................................................32 

§ 66 Ansökningar om bidrag ur Samfond K 1 ....................................33 

§ 67 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Maria Kronbergs 
donation 2009 ..............................................................................35 

§ 68 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande 2009 .........................................36 

§ 69 Svar på revisionsrapport: Granskning av 
offentlighetsstrukturen i bolag.....................................................37 

§ 70 Beslut om ungdomspraktikcenter ................................................39 

§ 71  Svar på skrivelse från Maria Gehlin (FAP) och Ingrid 
Näsman (KD): Revidera Falu kommuns Barn- och 
ungdomsplan! ..............................................................................41 

§ 72 Rekrytering av ekonomichef .......................................................42 

§ 73 Verksamhetsprövning..................................................................43 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 44 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44  Återredovisning av antalet anställda och personalnyck-
eltal för kommunstyrelseförvaltningen 

Diarienummer KS 59/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) redovisar muntligt stati-
stik avseende personalnyckeltal för kommunstyrelseförvaltningen. 
Kommunstyrelseförvaltningen (personlkontoret) föreslår allmänna utskottet 
besluta att ta informationen till protokollet samt att uppdra åt kommunsty-
relseförvaltningen (personalkontoret) att återredovisa ärendet på allmänna 
utskottets sammanträde den 21 oktober 2009. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2003-11-18 § 257 bl.a. att personalens storlek 
inom kommunstyrelsens förvaltningar ska återredovisas till kommunstyrel-
sen fyra gånger per år, med början 2003-12-31. 

Allmänna utstkottet beslutade 2006-05-23, § 65 bl.a. att uppdra åt kommun-
styrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa ärendet med utgångs-
punkt från 2006 inklusive rehabiliteringsåtgärder och jämförelsetal till all-
männa utskottets sammanträde i februari 2007. Allmänna utskottet informe-
rades om ärendet 2007-02-14 § 14 , 2007-11-14 § 160. 

Allmänna utskottet beslutade 2008-04-16 att ärendet om antalet anställ-
da/personalnyckeltal för kommunstyrelseförvaltningen återredovisas två 
gånger per år. Allmänna utskottet informerades om ärendet 2008-04-16 §38 
och 2008-10-15 § 120. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-04-03. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att   ta informationen till protokollet samt 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att återredo-
visa ärendet på allmänna utskottets sammanträde den 21 oktober 2009. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 44 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
 



 7 (43) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 45 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45  Redovisning av långtidssjuka i Falu Kommun samt för-
slag till projekt  

Diarienummer KS 51/09 

Ärendet 
Information om omfattningen av långtidssjukskrivna i Falu Kommun som 
härrör från tiden före 2008-07-01, då den nya rehabiliteringskedjan infördes.  
Informationen kommer att ges ur ett kvantitativt-, rehabiliteringsmässigt-, 
arbetsrättsligt- och kostnadsmässigt perspektiv. Försäkringskassans nya re-
gelverk lägger å ena sidan ett större ansvar på arbetsgivaren att medverka 
aktivt till återgång i arbete och innebär å den andra sidan att – där återgång 
inte är möjlig – att omfattande personalkostnader kan ticka igång.  

Personalkontoret har tagit initiativ till att starta ett projekt för att kartlägga 
den s k äldre sjukfrånvaroproblematiken. Projektets syfte är att genom en 
centralt styrd intensivutredning fullgöra vår rehabiliteringsskyldighet – ta 
kontakt, utreda arbetsförmågan samt matcha mot befintliga arbeten i Kom-
munen. Upplägg och insatser i projektet ska ses mot bakgrund av de kost-
nadsmässiga risker som kan komma att belasta personalkostnaderna de 
närmsta åren i kombination med att vi tar ansvar för gamla försummelser i 
rehabiliteringshänseende mot våra långtidssjukskrivna medarbetare. Då vis-
sa kostnader är förenade med planerade insatser i projektet (under en 12-
månadersperiod) behöver medel göras tillgängliga. 

Arbetsmiljösamordnare Lotta Gröndahl föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Sjukfrånvarostatistiken har tidigare endast redovisats numerärt till allmänna 
utskottet. PA-nätverket i Falu Kommun har vid två tillfällen/heldagar under 
våren haft kompetensutvecklingsdagar med extern expertkonsult för att dels 
effektivisera stödet till cheferna när det gäller deras rehabiliteringsansvar 
och dels dra lärdom av hur man kan arbeta med riktigt långa sjukskrivning-
arna – per definition de som överstiger sex månader i vårt fall. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-04-08. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att   uttala sitt starka stöd till projektet och påpeka vikten av att alla förvalt-
ningar medverkar i projektet samt  

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att återredo-
visa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 19 augusti 2009. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 45 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Nämnderna och kommunstyrelsekontoren 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

46TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Remiss från socialdepartementet: I den äldres tjänst – 
Betänkande av utredningen Yrkeskrav i äldreomsorg

Diarienummer KS 105/09 

Ärendet 
Socialdepartementet har gett Falu Kommun möjlighet att yttra sig över rub-
ricerad remiss. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) har utarbetat av kommun-
styrelseförvaltningen (personalkontoret, arbetsmarknads- och integrations-
kontoret) och omvårdnadsförvaltningen samordnat yttrande vilket föreslås 
översändas till Socialdepartementet samt att beslutet omedelbart justeras. 

Tidigare behandling 

Omvårdnadsnämnden beslutade 2009-03-25 att översända omvårdnadsför-
valtningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) samordnade yttrande 
2009-04-06. 

Omvårdnadsnämndens beslut 2009-03-25, § 40/förvaltningens tjänsteutlå-
tande 2009-03-13. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  översända yttrandet 2009-04-06 över I den äldres tjänst (SOU 2008: 
126) – Betänkande av utredningen Yrkeskrav i äldreomsorgen  
(S 2007:12) till Socialdepartementet samt 

att  förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

 

Expeditioner 
Socialdepartementet inkl yttrandet 

Omvårdnadsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

47TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Vägledningsdiskussion - visstidsförordnanden för che-
fer 

Diarienummer KS 57/09 

Ärendet 
Kommundirektören och personalchefen engagerar allmänna utskottet i en 
vägledningsdiskussion kring visstidsförordnanden för chefer.  

Tidigare behandling 
Verksamhetsutskottet beslutade 1998-06-10, § 74 att anta ”Policy och ruti-
ner vid rekrytering och anställning av förvaltningschefer”, daterad 1998-05-
12. 

Verksamhetsutskottet beslutade 2002-08-20, § 92 att anta förslag till kom-
plettering diarieförd 2002-08-15 till ”Policy och rutiner vid rekrytering och 
anställning av förvaltningschefer”.  

Förhandlingsdelegationen beslutade 2008-10-10 att förändra garnterad lö-
nenivå för förvaltningschefer då befattningskontrakten ej förlängs till 80 % 
av lön samt att ge fortsatt uppdrag till personalchef och kommundirektör att 
se över utformningen av befattningskontrakten och återkomma efter årsskif-
tet.  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  överlämna framförda synpunkter till förhandlingsdelegationen för vida-
re behandling samt 

att  återredovisa ärendet till sammanträde med allmänna utskottet den 21 
oktober 2009. 

 
 

 

 

 



 11 (43) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 48 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48  Ansökan från kultur- och ungdomsförvaltningen om 
medel ur Incitamentsfonden för fortsatt verksamhet 
inom Norslundsprojektet

Diarienummer KS 101/09 

Ärendet 
Kultur- och ungdomsförvaltningen ansöker i brev till kommunstyrelsen 
2009-01-12 om bidrag på 125 000 kronor för att kunna fortsätta den kultur-
pedagogiska verksamheten inom ramen för Norslundsprojektet. Avsikten är 
att finansiera motsvarande 25 % av en tjänst som kulturpedagog samt ett 
anslag för att bedriva verksamheten under 2009. 

Faluns lokala brottsförebyggande råd har beslutat att ställa sig bakom ansö-
kan utifrån ett brottspreventivt perspektiv vad gäller föreslagen insats i an-
sökan. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) överlämnar ärendet till 
utskottet utan förslag till beslut.  

Tidigare behandling 
Föreliggande ansökan är den andra som behandlas under 2009. Den tidigare 
ansökan, avseende bärbar projektorutrustning, från Hälsinggårdsskolan av-
slogs av kommunstyrelsens allmänna utskott 2009-02-18 § 20. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från kultur- och ungdomsförvaltningen 2009-01-12. 

Beslut i Faluns lokala brottsförebyggande råd 2009-03-16, punkt 6. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-03-
30. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
och Margareta Källgrens förslag 

att  utifrån det av kommunstyrelsen inrättade incitamentssystemet lämna ett 
bidrag om 100 000 kronor till kultur- och ungdomsförvaltningen för att 
kunna fortsätta den kulturpedagogiska verksamheten inom ramen för 
Norslundsprojektet samt 

att  ärendet återredovisas senast till allmänna utskottets sammanträde i feb-
ruari 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 48 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kultur- och ungdomsförvaltningen 

BRÅ 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 49 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49  Information om konsumentverksamheten i Falu kom-
mun år 2008  

Diarienummer KS 105/09 

Ärendet 
I ärendet föreligger rapporten ”Konsumentverksamheten i Falun 2008” och 
kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att allmänna utskottet 
ska besluta att ta informationen till protokollet. 
 
Konsumentsekreterare Veronica Lidman Ek och budget- och skuldrådgivare 
Ann-Christin Rudholm föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) missiv 2009-02-27. 

Rapport Konsument Falun 2008 diarieförd 2009-03-09. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att   ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 50 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50  Framtagande av en "Strategiplan" för samverkan kring 
barn- och ungdomsverksamhet  

Diarienummer KS 267/09 

Ärendet 
I samband med skolförvaltningens omställningsarbete bjöd skolchefen och 
skolnämndens ordförande in till en diskussion den 10 oktober 2008 i syfte 
att diskutera hur och på vilket sätt samverkan mellan kommunens förvalt-
ningar ur ett barn och ungdomsperspektiv kan utvecklas och struktureras. 
Som ett exempel på samverkan presenterades Rinkebyskolans arbetssätt. 

Till diskussion inbjöds förvaltningschefer och nämndordförande från kultur- 
och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, trafik och fritidsförvalt-
ningen, kommunservice, kontorschefer från kommunstyrelseförvaltningen 
(arbetsmarknads- och integrationskontoret, kommunfastigheter och stads-
kansliet) samt kommunalrådet Dan Westerberg. 
Utifrån diskussioner och processer i denna konstellation kompletterat med 
framtaget material via en arbetsgrupp bestående av utsedda tjänstemän från 
ovanstående förvaltningar/kontor hölls ett avstämningsmöte den 30 januari 
2009. Vid mötet föreslogs att ett visionsdokument "Vision för samverkan 
för barn och ungdom" samt att en "Strategiplan" arbetas fram som tar fasta 
på dimensionerna personella resurser, lokaler och ekonomiska medel. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår allmänna utskottet 
besluta att ge i uppdrag till kommundirektören att arbeta fram ett "Strategi-
dokument" för samverkan kring barn- och ungdomsverksamheter ur ett hel-
hetsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-02-23. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ge i uppdrag till kommundirektören att arbeta fram ett "Strategidoku-
ment" för samverkan kring barn- och ungdomsverksamheter ur ett hel-
hetsperspektiv. 

Expeditioner 
Kommundirektören, kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) och kul-
tur- och ungdomsförvaltningen 



 15 (43) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 51 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51  Skadegörelse i skolor 

Diarienummer KS 39/09 

Ärendet 
Ordförande Dan Westerberg, säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl och 
brandskyddscontroller Niklas Lindholm inleder ärendets föredragning. 

Fastighetschef Olle Wiking, gymnasiechef Peter Berglund, skoldistriktschef 
Runn Mats Forsberg, skolnämndens ordförande Maria Gehlin, ekonomichef 
Jan Malmberg, Peter Karlsson polisområdeschef och Kent Olander (polisen) 
samt företrädare för Räddningstjänsten DalaMitt informerar vidare om 
ärendet utifrån sina verksamhetsområden. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet behandlade i februari 2008 ”Uppföljning av försäkrings-
skador 2008” varvid antecknades till protokollet att frågan om skadeläget i 
skolförvaltningens lokaler kommer att tas upp vid allmänna utskottets sam-
manträde den 18 mars 2009. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med skolan, Poli-
sen, Brottsförebyggande Rådet och Räddningstjänsten DalaMitt ansvara 
för arbetet med att förebygga skadegörelse i skolor samt 

att återrapportera ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 21 okto-
ber 2009. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen, skolan, Polisen, Räddningstjänsten DalaMitt 
och Brottsförebyggande Rådet 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 52 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52  Riktlinjer för feriearbeten  

Diarienummer KS 274/09

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår allmänna utskottet besluta att anta riktlinjer för feriearbeten enligt 
kontorets PM 2009-03-25. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 3 mars 2009 att uppdra till kommunstyrelse-
förvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) att till allmänna 
utskottets sammanträde den 22 april arbeta fram förslag till riktlinjer för 
feriearbeten i Falu kommun 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-03-30. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  med komplettering av punkt 7 i riktlinjerna till att även omfatta brottsfö-
rebyggande och  
förtur till ungdomar som inte tidigare haft feriearbete i kommunens regi 

       anta riktlinjer för feriearbeten i enlighet med kommunstyrelseförvalt-
ningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) PM 2009-03-25. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) för 
redigering och publicering som styrdokument på www.falun.se
 
 
 

 

http://www.falun.se/
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 53 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53  Redovisning av hyresvakanser per 2009-03-31  

Diarienummer KS 459/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) redovisar sammanställ-
ning av dem uppsagda och vakanta lokaler och bostäder samt omvårdnads-
förvaltningens och socialförvaltningens uppsagda och vakanta bostäder där 
kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) upprättar kontrakt och 
debiterar hyror. Rapport avser dagsläget 2009-03-31 och avser även föränd-
ringar i externa hyresavtal. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att kontoret ska 
få i uppdrag att utifrån dagens diskussion fortsätta arbetet med att minimera 
vakanskostnader respektive externa hyresutgifter. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet har informerats om ärendet vid tidigare sammanträden 
senast 2009-01-21. Då beslutades att återrapportering av ärendet ska ske på 
allmänna utskottets sammanträde varannan månad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
04-06. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) utifrån dagens dis-
kussion fortsätter arbetet med att minimera vakanskostnader respektive 
externa hyresutgifter samt 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att återre-
dovisa ärendet vid allmänna utskottets sammanträde den 16 september 
2009. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 54 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54  Lokalförsörjning – nuläget 

Diarienummer KS 289/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har de senaste åren 
arbetat med strategisk lokalplanering i Falu kommun. I och med det nya 
ekonomiska läget med en ansträngd ekonomi kan en sänkning av kommu-
nens kostnader för lokaler vara en del i en anpassning till nya budgetförut-
sättningar.  

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår allmänna ut-
skottet besluta om inriktning för det fortsatta arbetet enligt beslutsrutan ned-
an. 

Tidigare behandling 
Lokalförsörjning och möjligheter till besparingar för Falu kommun har be-
skrivits vid förberedelsemöte 2009-02-19 inför budget 2010. Deltagare vid 
mötet var förvaltningsledningarna tillsammans med den politiska ledningen. 
Lokalförsörjning och möjligheter har även beskrivits i samband med bud-
getdialogen 2009-04-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
04-07. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) fortsätter arbetet att 
så långt det är möjligt säga upp externa hyresavtal alternativ omförhand-
lar villkoren för att sänka hyreskostnader,  

att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och stadsbyggnads-
kontoret) fortsätter arbetet att ytterligare renodla fastighetsbeståndet och 
återredovisar vilka fastigheter som bör säljas,  

att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) tillsammans med 
skolförvaltningen utreder en lösning på gymnasiets lokalbehov ur ett 
helhetsperspektiv för Falu Kommun,  

att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och ekonomikonto-
ret) inför ny internhyra enligt dokumentet Lokal- och hyrespolicy för 
Falu kommuns fastigheter beslutad av kommunfullmäktige 2008-09-11 
i delar under 2009 och huvuddelen av volymen internkontrakt att gälla 
från 2010-01-01 samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 54 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) tillsammans med 
berörda parter med kraft arbetar vidare för att uppnå en besparing i loka-
ler för Falu Kommun enligt till kommunstyrelseförvaltningens (kom-
munfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-04-07 redovisade bilagor. 

Protokollsanteckning 
Monica Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning och 
beslut. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och ekonomikonto-
ret) 

Skolförvaltningen 



 20 (43) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 55 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55  Sågmyraskolan - iordningställande av förskoleavdelning

Diarienummer KS 281/09 

Ärendet 
Vid Vidåsens förskola i Sågmyra har en förskoleavdelning blivit drabbad av 
inomhusmiljöproblem. Vid närmare undersökning har det visat sig att del av 
förskolan har fuktskador och mögeltillväxt i golvet. Fastighetsägaren, Vid-
åsbostäder AB, har visat lite eller inget intresse av att åtgärda skadorna, där-
för har det nu påbörjats en förstudie och vidare en enkel projektering för att 
sedan utföra vissa anpassningar och åtgärder i steg 1 i Sågmyraskolan. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår allmänna ut-
skottet besluta i enlighet med beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade 2008-12-17 att fastställa prioriteringsordning enligt 
Skolförvaltningens förslag, där Vidåsens förskola gavs högsta prioritering 
för åtgärd. 

2009-02-26 behandlades Sågmyra skolan och förskolan Vidåsens miljöpro-
blem som ett extra ärende. Skolnämnden beslutade att ärendet skulle åter-
remitteras med motiveringen att Sågmyraskolans framtid ska utredas vidare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
04-02. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) anpassar lokalerna 
för förskola, etapp1 i Sågmyraskolan,  

att  befintligt kontrakt för befintlig förskola, Vidås, sägs upp för avflyttning 
samt 

att  ianspråkta investeringsmedel (500 kkr) ur beslutad budgetram skola 
2009. 

Protokollsanteckning 
Monica Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning och 
beslut. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 55 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 56 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56  Skötsel yttre miljön - område söder

Diarienummer KS 290/09 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 57 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57  Information om förhandling om generell hyresförändring 
mellan Hyresgästföreningen och kommunstyrelseför-
valtningen (kommunfastigheter)

Diarienummer KS 47/09 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om hyresförhandling som genom-
förts 2009-02-24 och kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
föreslår att allmänna utskottet ska besluta att ta informationen till protokol-
let. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
03-10. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att   ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 58 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58  GIS-Samverkan - ett exempel på samarbete mellan Dala-
kommuner 

Diarienummer KS 644/08 

Ärendet 
IT/organisationschef Jan E Fors och stadsbyggnadschef Margareta Åslund 
informerar om ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 59 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59  "Styret" - ett stödsystem för styrning  

Diarienummer KS 291/09 

Ärendet 

IT/organisationschef Jan E Fors, miljöchef Kristina Harsbo och ekonomi-
chef Jan Malmberg informerar om ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 60 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60  "BUDOFF" - ett sätt att resursplanera personal och 
verksamhet  

Diarienummer KS 292/09 

Ärendet 
IT/organisationschef Jan E Fors och miljöchef Kristina Harsbo informerar 
om ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 61 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61  Resurssnålt arbete - 14 principer (The Toyota Way)  

Diarienummer KS 292/09 

Ärendet 
IT/organisationschef Jan E Fors informerar om ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 62 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62  Status e-portal och e-tjänster 

Diarienummer KS 815/06 

Ärendet 
IT/organisationschef Jan E Fors informerar om ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 63 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63  Svar på motion från Lars Broman (MP) och Inger Oleni-
us (MP): Aktivera kommunens barnchecklista 

Diarienummer KS 371/07 

Ärendet 
Lars Broman och Inger Olenius föreslår i motion att alla klasser i grundsko-
lans årskurs 6 i tur och ordning fungerar som remissinstans i alla ärenden 
med svaret JA på den första frågan i barnchecklistan. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att motionen med 
hänvisning till förvaltningens skrivelse ska vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Lars Bromans och Inger Olenius motion 2007-04-13. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-03-09. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Avslag på motionen. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå motionen.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

64TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64 Vägledningsdiskussion om införande av valfrihetssys-
tem inom omsorgen för äldre och funktionshindrade – 
LOV 

Diarienummer KS 139/09 

Ärendet/Tidigare behandling 
Omvårdnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska ge omvårdnads-
nämnden ett bemyndigande att vidta de åtgärder som aviserats i omvård-
nadsnämndens beslut 2008-08-27 om förberedande av valfrihetssystem en-
ligt LOV inom hemtjänstverksamheten och om nämnden finner det lämp-
ligt, genomföra valfrihetssystem. 

Socialnämnden avser inte att pröva införandet av valfrihetssystem enligt 
LOV, utan avvaktar eventuella lagändringar i LSS-lagen som är aviserade 
till 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redovisar skilda resone-
mang som kan föras och vilka beslutsalternativ som kan finnas. 

Omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund, Tommy 
Qvarfordth och Pernilla Bremer från omvårdnadsförvaltningen informerar 
om ärendet. 

Beslutsunderlag 
Omvårdnadsnämndens beslut 2009-01-28, § 1 och 2008-08-27, § 124. 

Socialnämnden beslut 2009-02-25, § 44. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-04-
01. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg och Kerstin Söderbaum Fletcher: Bifall till 
omvårdnadsnämndens förslag. 

Margareta Källgren: Avslag på ordföranden med fleras förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslu-
tar i enlighet med sitt eget med fleras yrkande.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

64TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ge omvårdnadsnämnden ett bemyndigande att vidta de åtgärder som 
aviserats i omvårdnadsnämndens beslut 2008-08-27,§ 124,  om förbere-
dande av valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänstverksamheten och 
om nämnden finner det lämpligt, genomföra valfrihetssystem. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

65TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Årsredovisning 2008 för Falu Kommuns förvaltade stif-
telser 

Diarienummer KS 30/09 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén överlämnar årsredovisningen 
2008 för Falu kommuns förvaltade stiftelser med förslag till beslut enligt 
beslutsrutan nedan. 

Efter räkenskapsårets utgång har de två stiftelser som förvaltas av kommun-
fullmäktige samt två av de stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen, av 
skatteverket bedömts vara skattskyldiga för sina inkomster. Skatt har dock 
inte bokförts i boksluten för 2008 utan detta kommer att ske under 2009. 
Skattens storlek framgår av förvaltningsberättelsen i respektive stiftelse. 
Detta innebär att de belopp som redovisas som tillgängliga för utdelning ska 
minskas med skattens storlek. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisningar från respektive stiftelse. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-04-
06 vilken även undertecknats av kommunstyrelsens ordförande. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna årsredovisningen för 2008 för Falu kommuns förvaltade stif-
telser med däri gjorda dispositioner samt 

att i övrigt lägga årsredovisningen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

66TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Ansökningar om bidrag ur Samfond K 1 

Diarienummer KS 94/09 

Ärendet 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 2008-11-25 – 2009-01-
20. 

Ansökningar har inkommit från: 
Bidragsåret 2009 
-  Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning avseende bidrag om 100 000 
kronor att användas till att hålla skötselnivån på en nivå ”utöver normal 
kommunal standard” på planteringar i centrala Falun. De nu sökta medlen 
kommer, om de beviljas, att användas under 2010 då förvaltningen enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2008-05-08 § 72 beviljades medel att användas 
under 2009. 
-  Kultur- och ungdomsförvaltningen avseende bidrag om 50 000 kronor att 
användas till kommunens bidrag till Kulturpoolen för skapande av ett illust-
rerat album över Selma Lagerlöfs tid i Falun. 
-  Kultur- och ungdomsförvaltningen avseende bidrag om 180 000 kronor att 
användas till renovering av Herdins brygga i Faluån. Av ansökan framgår 
att det är väsentligast att pengar erhålls för flyttning av bryggan till en säker 
förvaring, vilket beräknas kosta 40 000 kronor. 
-  Ulf Sjöberg i Bjursås avseende bidrag med ett ospecificerat belopp att 
användas till att ”återställa” och bevara en parstuga belägen i Bjursås, bygg-
naden torde enligt ansökan utgöra en av de allra första ”fabrikslokalerna” i 
socknens skoindustri. 

Bidragsåret 2010 
-  För bidragsåret 2010 ansöker kultur- och ungdomsförvaltningen om bi-
drag på 75 000 kronor till tryckning av bevarandeplanen ”Husen berättar”. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) överlämnar ärendet utan 
förslag till beslut. 

Tidigare behandling 
Under år 2008 lämnades bidrag om 71.027 kronor till Falu kommuns trafik- 
och fritidsförvaltning för att hålla de vackra planteringar som finns i Läro-
parken, Fisktorgsparken och Ölandsparken på en nivå ”utöver normal stan-
dard” under 2009 och 50.000 kronor till Dalarnas Idrottsmuseum för an-
skaffning av ett multimediasystem samt 10.000 kronor till Falu Vävstuga 
som stöd för verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från trafik- och fritidsförvaltningen 2009-02-14. 



 34 (43) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

66TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ansökningar från kultur- och ungdomsförvaltningen 2009-02-02, 2009-03-
04 respektive 2009-03-17. 

Ansökan från Ulf Sjöberg 2009-01-13. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-03-
31. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
och Barbro Ödlunds förslag 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

67TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Maria Kronbergs dona-
tion 2009 

Diarienummer KS 953/07 

Ärendet 

Trafik- och fritidsförvaltningen ansöker i skrivelse till kommunstyrel-
sen 2009-02-14 om bidrag på 150 000 kronor för underhåll av parken 
Kronbergs minne att användas under år 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar förslag till beslut 
enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-08 § 73 att lämna bidrag med 
150 000 kronor ur stiftelsen Maria Kronbergs donation till lekplats till 
trafik- och fritidsförvaltningen, för drift och skötsel av parken Kron-
bergs minne under 2009. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från trafik- och fritidsförvaltningen 2009-02-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-03-
31. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att   lämna bidrag om 36 449 kronor ur stiftelsen Maria Kronbergs donation 
till lekplats till trafik- och fritidsförvaltningen för drift och skötsel av 
parken Kronbergs minne under 2010 samt 

att  utbetalningen ska verkställas i början av 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

68TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande 2009 

Diarienummer KS 407/08 

Ärendet 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 2008-11-25 – 2009-01-
20. 

 

Ansökan daterad 2009-02-14 har inkommit från Falu kommuns trafik- och 
fritidsförvaltning avseende bidrag om 200 000 kronor att användas till ”att 
försköna staden med flera blomsterutsmyckningar och planteringar”. De nu 
sökta medlen kommer att användas under 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar förslag till beslut 
enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-04-29 § 99 att lämna bidrag med 200 
000 kronor till Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning att använ-
das till ”Falu stads förskönande” genom att försköna staden med flera 
blomsterutsmyckningar och planteringar. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från trafik- och fritidsförvaltningen 2009-02-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-03-
31. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   lämna bidrag om 200 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond 
för Falu stads förskönande till Falu kommuns trafik- och fritidsförvalt-
ning för att försköna staden med flera blomsterutsmyckningar och plan-
teringar samt 

att bidraget ska utbetalas i början av år 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

69TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Svar på revisionsrapport: Granskning av offentlighets-
strukturen i bolag

Diarienummer KS 193/09 

Ärendet 
Falu kommuns revisorer har genomfört en granskning med huvudmål att 
bedöma om bolagen Falu Stadshus AB, KopparStaden AB, Falu Energi & 
Vatten AB och Falu Elnät AB har beslutade och ändamålsenliga rutiner som 
säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har utarbetat förslag till ytt-
rande vilket föreslås överlämnas som kommunstyrelsens svar på revisions-
rapporten. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen behandlade 2008-03-25 ”svar på revisionsrapport: Ären-
dehanteringsprocessen i kommunstyrelsen” och i samband med det informe-
rades kommunstyrelsen om att:”Kommunfullmäktige har fastställt ett arkiv-
reglemente 2006-12-14, § 45. I reglementets punkt 5 anges bl a om doku-
menthanteringsplan: Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver 
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 
Av arkivreglementet framgår bl a att kommunstyrelsen är arkivmyndighet 
och utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldighe-
ter beträffande akivbildning m m. 

Revidering av dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar görs en-
dast vid förändringar i myndighetens rutiner som påverkar dokumenthante-
ringen (arkivreglementet punkt 5). Under föregående år har dock arbetet 
med dokumenthanteringsplanerna blivit eftersatt på grund av Centralarki-
vets flytt till Tallenområdet. Under 2008 beräknar vi att flertalet av de ar-
kivbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner som behöver revideras 
kommer att åtgärdas.” 

Beslutsunderlag 
Brev från revisorerna 2009-02-13/Revisionsrapport  ”Granskning av offent-
lighetsstrukturen i bolagen Falu Stadshus AB, KopparStaden AB, Falu 
Energi & Vatten AB och Falu Elnät AB” 2009-02-05. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) tjänsteskrivelse 2009-04-07. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

69TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2009-04-07 
som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

70TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Beslut om ungdomspraktikcenter 

Diarienummer KS 249/09 

Ärendet 
Allt tyder på att ungdomsarbetslösheten kommer att öka under de närmaste 
åren, detta sker samtidigt som stora årskullar, i Falun ca 800 st i år, lämnar 
gymnasiet. Ett antal av dem som lämnar gymnasieskolan saknar framtids-
planering och behöver stöd för steget ut i vuxenlivet. Det är viktigt att lokal-
samhället är rustat för att möta dessa ungdomar och att kunna erbjuda alter-
nativ till socialtjänstens försörjningsstöd.  

Under mars månad 2009 har politiker och tjänstemän träffats för att till-
sammans diskutera vilka insatser som är viktiga att göra för ungdomar under 
rådande konjunktur. I samtalen har socialförvaltningen, kommunservice, 
kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret), 
arbetsförmedlingen och näringslivet Falun/Borlänges ungdomsprojekt 
FIVE, deltagit.  
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
har fått uppdraget, att tillsammans med övriga aktörer, samt skolförvalt-
ningen, arbeta fram ett förslag till ett ungdomspraktikcenter. Uppdraget är 
att ge förslag till hur organisationen ska se ut, var ett ungdomspraktikcenter 
kan förläggas, vilka uppgifter ett sådant center ska ha samt vilka kostnader 
detta medför. Kontoret föreslår utskottet besluta att starta Ungdomspraktik-
center i samverkan med socialtjänsten. 

Tidigare behandling 
Under mars-april har förberedande och beredande diskussioner förevarit 
med intressenter från politiken och interna och externa tjänstemannanivåer. 
Från politiken har ordförandena i allmänna utskottet och socialnämnden 
deltagit och från tjänstemannasidan kommunstyrelseförvaltningen (arbets-
marknads- och integrationskontoret), socialtjänsten, skolkontoret, utförare, 
Näringslivet Falun/Borlänge och Arbetsförmedlingen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-04-07. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  Ungdomspraktikcenter ska startas med PM 090407, Ungdomspraktik-
center, som styrande dokument, 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

70TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integra-
tionskontoret) att i samverkan med socialtjänsten starta och driva verk-
samheten med start under maj 2009 samt 

att  uppdra åt kommundirektören att lämna underlag för finansiering av 
kostnaden för Ungdomspraktikcenter under 2009, 175 000 kronor. 

Expeditioner 
Kommundirektören, socialnämnden inkl kommunstyrelseförvaltningens 
(arbetsmarknads- och integrationskontoret) tjänsteskrivelse 2009-04-07 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 71 

TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71  Svar på skrivelse från Maria Gehlin (FAP) och Ingrid 
Näsman (KD): Revidera Falu kommuns Barn- och ung-
domsplan! 

Diarienummer KS 398/07 

Ärendet 
Maria Gehlin och Ingrid Näsman föreslår att Barn- och ungdomsplanen re-
videras i samarbete med Landstinget och att tillhörande barnchecklista för-
ändras så att den blir ett bättre hjälpmedel att nå målen. 

Skrivelsen har överlämnats till Barn- och Ungdomsforum för yttrande. Barn 
och Ungdomsforum har upphört som organisation och frågor av övergripan-
de karaktär inom barn och ungdom ingår i det nybildade Folkhälsorådet. 
Folkhälsorådet är dock inget remissorgan och därför behandlas skrivelsen 
inom den kommunala tjänstemannaorganisationen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att skrivelsen ska av-
slås eftersom förändrade förutsättningar för Barn- och ungdomsplanen pla-
neras ske genom det som redovisas i förvaltningens skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Ingrid Näsman och Maria Gehlin ”Revidera Falu kommuns 
barn- och ungdomsplan” 2007-03-26. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-03-09. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  Maria Gehlins och Ingrid Näsmans skrivelse är besvarad med hänvis-
ning till att förändrade förutsättningar för Barn- och ungdomsplanen 
planeras ske genom det som redovisas i kommunstyrelseförvaltningens 
(stadskansliet) skrivelse. 

Expeditioner 
Maria Gehlin och Ingrid Näsman inkl kommunstyrelseförvaltningens (stads-
kansliet) skrivelse 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

72TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 Rekrytering av ekonomichef 

Diarienummer KS 57/09 

Ärendet/ Tidigare behandling 

Förhandlingsdelegationen föreslår allmänna utskottet besluta enligt besluts-
rutan nedan. Förhandlingsdelegationen beslutade vidare att följande politi-
ker ingår i intervjugruppen: förhandlingsdelegationen, Mikael Rosén och 
Jonny Gahnshag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Förhandlingsdelegationen 2009-04-20, § 11. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till kommundirektören och personalchefen att skyndsamt starta 
rekryteringsprocessen i egen regi med målsättningen att återrapportera 
ärendet till allmänna utskottet för beslut den 16 juni 2009.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

73TT
  2008-04-22  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 73 Verksamhetsprövning

Diarienummer KS 52/09 

Ärendet/ Tidigare behandling 

Med anledning av det svåra ekonomiska läget diskuterade förhandlingsdele-
gationen åtgärder i samband med vakanta tjänster. Verksamhetsprövning 
bör för alla tjänster överstigande 3 månader, både på hel- och deltid, göras 
av förvaltningschef. 

Förhandlingsdelegationen föreslår allmänna utskottet besluta att uppdra till 
kommundirektören att gå ut till förvaltningscheferna med uppdrag att sna-
rast ta upp frågan i respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Förhandlingsdelegationen 2009-04-20, § 12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  verksamhetsprövning och i första hand internrekrytering vid kommu-
nens samtliga nämnder och styrelser ska ske vid återbesättning av va-
kanta tjänster, hel- eller deltid, överstigande tre månader, 

att  verksamhetsprövning ska ske av förvaltningschef och att detta åliggan-
de inte får delegeras samt 

att  detta beslut gäller tills vidare. 

Expeditioner 
Samtliga nämnder och kommunstyrelsekontoren 

 

 

 


	 

