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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-01-21  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 13.15 – 17.00 Plats och tid 

Dan Westerberg (c) ordf, ej §§ 15-16 Roza Güclü Hedin (s), ej § 16  Beslutande, forts 
sid 2 Håkan Nohrén (kd) ordf §§ 15-16 Monica Jonsson (s) 

Kerstin Söderbaum Fletcher (fp) Barbro Ödlund (s) 
Bo Jönsson (m) Leif Löfberg (fap), §§ 15-16 

Maria Gehlin (fap) Börje Svensson (fp) Ej tjänstgörande 
ersättare Lilian Eriksson (m), kl 13.15-16.25, ej 

del av § 11, ej §§ 10, 12 och 15-16 
Krister Johansson (s), ej § 16 
Inger Olenius (mp), ej § 16 

Leif Löfberg (fap) ej när han tjänst-
gjort enligt ovan 

Ingrid Näsman (kd), ej § 16 

Kommundirektören §§ 5-7, 10-12, 14-16, kanslichefen ej §§: 6-7, 11 och 
14, ekonomichefen §§: 5-8, 10-12, 14-16, personalchefen del av § 2, §§: 3-
5, 8-9 och 13, fastighetschefen ej §§ 1-4, IT/organisationschefen §§ 5-12 
och 14-16, stadsbyggnadschefen, §§ 1-4, 8-9 och 13, arbetsmarknads- och 
integrationschef Annika Nyström, ej § 12 

Övriga deltagare 

Kommunsekreteraren 
Miljöstrateg Lena Melander, § 14 
Ing-Marie Järnberg, projektledare Ung Utveckling, § 1 
Kommunjurist Mats Sörsten, § 5 
Johan Åkerlund, kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret), 
§ 11 

  
Bo Jönsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2009-01-27 Justeringens tid och plats 

1 - 16 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Taimi Hermansson 

Sekreterare 

  
 Ordförande ………………………………………………………….….. 
Dan Westerberg, ej §§ 15-16         Håkan Nohrén, §§ 15-16
  
 Justerande ………………………………………………………….….. 
Bo Jönsson 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2009-01-21  
Datum när anslaget sätts upp 2009-01-27 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin M Söderlund 

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott T§ 1TT   2009-01-21  

  
Krister Johansson (s), § 16  Beslutande, forts 

Justerandes signaturer  Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-01-21  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 1 Information om Ung Utveckling ...................................................4 

§ 2 Information om Insteget – ett nytt EU-projekt ..............................5 

§ 3 Lägesrapport från kommunstyrelseförvaltningen 
(arbetsmarknads- och integrationskontoret) om förslag 
på lokalt arbetsmarknadsråd för Falu kommun .............................6 

§ 4 Godkännande av lokala kursplaner ...............................................8 

§ 5 Information om Kommunalförbundet för vård och 
behandling i Dalarna......................................................................9 

§ 6 Information om ny näringslivschef .............................................10 

§ 7 Information om rekrytering av omvårdnadschef .........................11 

§ 8 Rapportering av hyresvakanser per 31 december 2008...............12 

§ 9 Information från Kommunstyrelseförvaltningen 
(kommunfastigheter) ...................................................................13 

§ 10 Rådhuset – ombyggnad av ventilation, värme, el m m ...............14 

§ 11 Information från kommunstyrelseförvaltningen 
(IT/organisationskontoret) ...........................................................15 

§ 12  Hanteringen av olika förslag rörande kosten i Falu 
kommun.......................................................................................16 

§ 13 Försäljning av f d Övertänger skola, Övertänger 23:13 ..............17 

§ 14  Genomförandeorganisation för Falu kommuns lokala 
miljöprogram ...............................................................................18 

§ 15  Förändring av innehållet i förbundsordningen för 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt.....................20 

§ 16  Kulturarvet – ändrat igångsättningsdatum...................................21 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 1TT   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Information om Ung Utveckling 

Diarienummer KS 752/06 

Ärendet 
Ung Utveckling är ett projekt t o m 2009-12-31. Målgruppen är ungdomar, 
16 – 25 år, som av olika anledningar inte studerar eller finns i arbete/praktik. 
Projektet har två övergripande mål;  
att  80% av deltagarna ska, efter avslutad tid i projektet, vara i studier, arbe-
te eller praktik, 
att  tillsammans med skolan, socialtjänsten och övriga aktörer som möter 
målgruppen, arbeta fram metoder/modeller för att bättre kunna tillgodose 
målgruppens behov. 

Arbetet med Ung Utveckling har medfört nya kunskaper och insikter om 
svårigheter och möjligheter för målgruppen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår att allmänna utskottet ska besluta att ta informationen till protokol-
let. 

Arbetsmarknads- och integrationschef Annika Nyström och projektledare 
Ing-Marie Järnberg informerar om ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-01-08. 

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§ 2TT   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Information om Insteget – ett nytt EU-projekt 

Diarienummer KS 81/09 

Ärendet 
Projektets primära avsikt är att skapa förutsättningar för integration och 
självförsörjning för flyktingar genom jobb. Genom yrkesintroduktion hos 
olika arbetsgivare kan en väg till arbetsmarknaden beredas redan under den 
tidiga sfi-utbildningen. Anställningsbarheten liksom deltagarnas självkän-
nedom och motivation ska öka. Att redan från start fokusera på yrkesspråk i 
språkinlärningen är den vikigaste utgångspunkten för att nå målet att så 
snart som möjligt klara ett jobb. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår att allmänna utskottet ska besluta att ta informationen till protokol-
let. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-01-13. 

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§ 3TT   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Lägesrapport från kommunstyrelseförvaltningen (ar-
betsmarknads- och integrationskontoret) om förslag på 
lokalt arbetsmarknadsråd för Falu kommun 

Diarienummer KS 26/08 

Ärendet 
Arbetsförmedlingen är sedan årsskiftet indelad i 68 arbetsmarknadsområ-
den. Denna indelning bygger på människors pendlingsmönster och de om-
råden inom vilka företagen vanligen rekryterar sin arbetskraft. Arbetsmark-
nadsområdena i Sverige är i sin tur samlade i fyra marknadsområden Nord, 
Väst, Öst och Syd. Dalarna hör till marknadsområde Väst.  

I Dalarna finns fyra arbetsmarknadsområden. Arbetsmarknadsområde Falun 
är störst och består av förutom Falun även Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand 
och Rättvik. Uppdelningen bygger på arbetspendlingsmönster. I varje ar-
betsmarknadsområde ska nu tillskapas ett arbetsmarknadsråd. Rådets upp-
gift är att vara forum för diskussion om hur den statliga arbetsmarknadspoli-
tiken bättre kan anpassas till de lokala förutsättningarna och behoven. 

Rådet ska spegla den lokala arbetsmarknaden och de kan därför utformas 
olika över landet. Tanken är att näringslivet, utbildningsansvariga, fack och 
kommuner ska inbjudas att medverka. Det är arbetsförmedlingschefen som 
bjuder in och, efter samråd med berörda, utser deltagarna i råden. Region 
Dalarna kommer att föreslå ledamöter till arbetsmarknadsrådet. Därutöver 
behövs det skapas ett lokalt råd för Falu kommun. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet informerades om ärendet 2008-06-18 varvid beslutades 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integra-
tionskontoret) att inkomma med förslag på ett lokalt råd för Falu kommun. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  inte inrätta ett lokalt arbetsmarknadsråd för Falu kommun. 

Protokollsanteckning 
Allmänna utskottets ordförande Dan Westerberg tillser att ordförandena i 
social- och skolnämnderna samt företrädare för oppositionen ges möjlighet 
att delta vid möten med Arbetsförmedlingen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 3TT   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
Ordförandena i social- och skolnämnderna 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 4TT   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Godkännande av lokala kursplaner 

Diarienummer KS 80/09 

Ärendet 
Inom gymnasial vuxenutbildning finns nationella kurser, lokala kurser, in-
dividuella kurser och projektarbete. För att kunna tillgodose individens och 
arbetsgivarnas behov och önskemål är det önskvärt att komplettera de natio-
nella kursplanerna inom yrkesutbildningen med lokala kurser för arbets-
platsförlagt lärande, APL. 

Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning anger de regler 
som gäller: 
§ 5 Lokala kurser ska ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt 
kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en 
nationellt fastställd kursplan. 
§ 10 Kursplaner för lokala kurser ska godkännas av styrelsen för utbildning-
en. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår att allmänna utskottet ska besluta att godkänna lokala kursplaner för 
Lärande i arbete A och B. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-01-08. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  godkänna lokala kursplaner för Lärande i arbete A och B. 

Protokollsanteckning 
I förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen som kom-
munstyrelseförvaltningen (stadskansliet) f n gör beaktas möjligheten att ge 
arbetsmarknads- och integrationschefen delegation att godkänna lokala kurs-
planer. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret 
och stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 5TT   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Information om Kommunalförbundet för vård och be-
handling i Dalarna 

Diarienummer KS 104/09 

Ärendet 
Socialnämndens ordförande Lilian Eriksson, kommundirektör Torkel Bir-
gersson och kommunjurist Mats Sörsten informerar om ärendet. 

Tidigare behandling 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 1996-09-05, § 123, beslutades att 
Falu kommun stöder ett bildande och eget deltagande i Vårdförbundet Da-
larna (senare namnändrat till Kommunalförbundet för vård och behandling i 
Dalarna) i enlighet med rekommendationer från Dalarnas Kommunförbunds 
styrelse. 

Kommunfullmäktige beslutade 1997-10-23, § 144, bl a: 
att  anta förbundsordning med reglemente daterade 1997-05-14 samt att   
välja ledamöter respektive ersättare till förbundsdirektionen. F n represente-
ras Falu kommun av Lilian Eriksson (m) med Renée Andersson (s) som 
ersättare. Förbundsordningen har under perioden reviderats av kommun-
fullmäktige t ex 2006-11-30, § 30.  

Socialnämnden informerades 2008-10-29 om kommunalförbundets framtid 
och beslutade att förorda fortsatt drift av kommunalförbundet men nedlägg-
ning av verksamheten Dalarnas familjehus. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från socialförvaltningen undertecknad av socialnämndens ordfö-
rande 2009-01-14. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att, i samråd med socialnämn-
den, redovisa beslutsunderlag i ärendet, inkl finansieringsförslag fr o m 
årsskiftet, till kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari. 

Expeditioner 
Socialnämnden och kommunstyrelseförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 6TT   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Information om ny näringslivschef 

Diarienummer KS 26/08 

Ärendet 
Förhandlingsdelegationen beslutade 2008-12-22 att anställa Lars Hont som 
näringslivschef fr o m 2009-04-01—2013-03-31. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet beslutade 2008-09-16 att uppdra till kommundirektören 
och personalchefen att starta rekrytering av ny näringslivschef samt att hän-
skjuta frågan om näringslivskontorets framtida organisation till utvecklings-
utskottet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-28 att till förhandlingsdelegationen 
delegera rätten att, efter hörande av kommunstyrelsens presidium, fatta be-
slut om anställande av näringslivschef samt att denna beslutanderätt upphör 
senast 2009-01-01. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från allmänna utskottet 2008-09-16, § 99. 

Kommunstyrelsens beslut 2008-10-28, § 243. 

Förhandlingsdelegationens beslut 2008-12-22. 

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§ 7TT   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Information om rekrytering av omvårdnadschef 

Ärendet 
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om att omvårdnadschef 
Tommy Qvarfordth inte önskar förlänga sitt förordnande som går ut 2009-
06-30 samt att rekrytering av ny omvårdnadschef påbörjats.  

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§ 8TT   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Rapportering av hyresvakanser per 31 december 2008 

Diarienummer KS 459/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) redovisar sammanställ-
ning per 2008-12-31 av kontorets uppsagda och vakanta lokaler och bostä-
der samt omvårdnadsförvaltningens och socialförvaltningens uppsagda och 
vakanta bostäder där kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
upprättar kontrakt och debiterar hyror.  

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår allmänna ut-
skottet besluta att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) ut-
ifrån dagens diskussion fortsätter arbetet med att minimera vakanskostnader. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet informerades om ärendet vid sammanträde 2008-06-18 
samt 2008-10-15. Då beslutades att återrapportering av ärendet ska ske på 
allmänna utskottets sammanträde 2009-01-21. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
01-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs, 
Bo Jönssons och Roza Güclü Hedins  förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) utifrån dagens dis-
kussion fortsätter arbetet med att minimera vakanskostnader, 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att återre-
dovisa ärendet till allmänna utskottet 18 mars samt 

att  mot bakgrund av information lämnad vid sammanträdet, påpeka vikten 
av att skolnämnden tillser att skolförvaltningen snarast säger upp lokaler 
som ej används i verksamheten.  

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter), skolnämnden  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 9TT   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Information från Kommunstyrelseförvaltningen (kom-
munfastigheter) 

Diarienummer KS 89/09 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om lokalsituationen för gymnasie-
skolan i Falun och kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) före-
slår att allmänna utskottet ska besluta att ta informationen till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) PM/lägesinformation 
2009-01-12. 

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§ 

10TT
  2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Rådhuset – ombyggnad av ventilation, värme, el m m 

Diarienummer KS 90/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) redovisar uppdragsbe-
skrivning för Rådhuset – ombyggnad av ventilation, värme, el, data och 
larm. Kontoret föreslår att allmänna utskottet ska ta informationen till proto-
kollet. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-11, § 178, att för alla investerings-
projekt med en projektbudget över 5 mkr erfordras ett igångsättningstill-
stånd. 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-02, § 250, att delegera till kommun-
styrelsens utvecklingsutskott att besluta om igångsättningstillstånd för såda-
na investeringar som inte faller inom allmänna utskottets ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
01-12. 

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§ 11   2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Information från kommunstyrelseförvaltningen 
(IT/organisationskontoret)

Ärendet 
IT/organisationschef Jan E Fors, lämnar aktuell information om den virusat-
tack som drabbat kommunens IT samt om aktuella projekt och utvecklings-
insatser: IT-säkerhetspolicy, Open Office, e-falun – status och Budoff. 

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§ 12 

TT
  2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12  Hanteringen av olika förslag rörande kosten i Falu 
kommun 

Diarienummer KS 867/08 KS 822/08 KS 245/08 

Ärendet 
Det har inkommit förslag från Svärdsjö Intresseförening, Folkpartiet och 
Centerpartiet som innebär att man vill göra väsentliga förändringar i beslu-
tad kostorganisation. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ställningstagande till förslagen 
ska avvakta en utvärdering av gällande kostorganisation och de investering-
ar som gjorts i Haraldsboköket. 

Tidigare behandling 

Den nuvarande kostorganisationen i Falun fastställdes i kommunfullmäktige 
2006-06-15, § 98. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-01-08. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
och Kerstin Söderbaum Fletchers förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra en utvärdering av den 
nya kostorganisationen och av de investeringar som gjorts i Haraldsbo-
köket, 

att utvärderingen ska redovisas för kommunstyrelsen senast i april 2009 
samt  

att i avvaktan på denna utvärdering meddela förslagsställarna att kommunen 
kommer att ta ställning till förslagen först sedan utvärderingen gjorts. 

Expeditioner 
Svärdsjö Intresseförening, Folkpartiet och Centerpartiet inkl tjänsteskrivel-
sen 2009-01-08 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören, kommunfastigheter, 
ekonomikontoret och IT/organisationskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

13TT
  2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Försäljning av f d Övertänger skola, Övertänger 23:13 

Diarienummer KS 450/07 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att kommu-
nen säljer rubricerad fastighet, med undantag för bad, bollplan m m, till Cla-
ry och Per-Olov Alderback, Pers väg 4, 790 26 Enviken, för  275.000 kronor 
och villkor i övrigt enligt upprättat köpekontrakt. 

Tidigare behandling 
2007-06-14 § 96 beslutade kommunfullmäktige att skolan i Övertänger av-
vecklas successivt från höstterminen 2007 och helt från höstterminen 2008.  

2007-05-22 beslutade allmänna utskottet, under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut enligt ovan, att ge kommunstyrelseförvaltningen (kom-
munfastigheter/näringslivskontoret) i uppdrag att i samråd med intresseföre-
ningen ”Samverkan i Tängerdalen” utreda skolbyggnadens framtida an-
vändning inklusive eventuell försäljning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2008-12-30. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  sälja fastigheten Övertänger 23:13 på villkor enligt upprättat och av   
köparna Clary och Per-Olov Alderback undertecknat köpekontrakt,  

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att 
upprätta erforderligt förslag till detaljplan för fastigheten Övertänger 
23:13, 

att  planarbetet bekostas av kommunen samt 

att  detta uppdrag inte innebär något slutligt ställningstagande i planfrågan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 14 

TT
  2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14  Genomförandeorganisation för Falu kommuns lokala 
miljöprogram 

Diarienummer KS 677/08 

Ärendet 
För Falu kommun finns tre antagna styrdokument för en hållbar utveckling; 
tillväxtprogrammet, folkhälsoprogrammet och miljöprogrammet. För till-
växtprogrammet och folkhälsoprogrammet finns redan genomförandeorga-
nisationer. Inom miljöområdet finns ett antal olika samverkansgrupper och 
arbetsgrupper inom andra program, planer och projekt. En ny organisation 
kring genomförandet av miljöprogrammet skulle klargöra kopplingen mel-
lan olika styrdokument, vad som görs i olika verksamheter och vilka nya 
åtgärder som måste tas fram och genomföras. 

Förslaget har under tiden 1 november – 22 december 2008 varit ute på re-
miss. Remissvar har inkommit från 13 remissinstanser. Redogörelse för re-
missinstansernas synpunkter samt hur dessa har behandlats i det slutliga 
förslaget framgår av bilaga till kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjäns-
teskrivelse. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) föreslår kommunfullmäktige besluta  
att fastställa genomförandeorganisationen, daterad 2008-12-30, för Falu 
kommuns lokala miljöprogram samt att kommunstyrelsens beslut 2000-03-
07 § 57, om intern miljöstyrning i Falu Kommun, upphör att gälla. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2008-10-15, § 116 om remiss av förslag till 
genomförandeorganisation för Falu kommuns lokala miljöprogram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2008-12-30. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag med komplet-
tering av skolförvaltningen till miljörådets möten. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med komplettering av skolförvaltningen till miljörådets möten, fastställa 
genomförandeorganisationen, daterad 2008-12-30, för Falu kommuns 
lokala miljöprogram samt 

att kommunstyrelsens beslut 2000-03-07 § 57, om intern miljöstyrning i 
Falu Kommun, upphör att gälla. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 14 

TT
  2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokollsanteckning 
Majoriteten och oppositionen avser att nominera ledamöter till Miljörådet 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 15 

TT
  2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15  Förändring av innehållet i förbundsordningen för Kom-
munalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt 

Diarienummer KS 16/08 

Ärendet/Tidigare behandling 
I skrivelse från Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) 
2008-10-29 föreslår förbundet att två ändringar sker i gällande förbundsord-
ning. De föreslagna förändringarna finns angivna i skrivelsen och avser 
punkt 2  (Ändamål och verksamhet, uppdraget till RDM), styckena 2 och 3 
från slutet, och punkt 22, (Ekonomiska förmåner), första raden. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna föreslagna förändringar i förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 
Beslut i direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt 
2008-09-17 och skrivelse 2008-10-29. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-01-12. 

Yrkanden 
Ordförande Håkan Nohrén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna förslagen till ändring i Förbundsordningen för Räddnings-
tjänstförbundet Dala Mitt i enlighet med skrivelse 2008-10-29. 

Protokollsanteckning 

Dan Westerberg (c ) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning och 
beslut. 

Ingrid Näsman (kd), ersättare som inte tjänstgör, deltar inte heller i ärendets 
överläggning p g a jäv. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 16 

TT
  2009-01-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16  Kulturarvet – ändrat igångsättningsdatum 

Diarienummer KS 870/06 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-09 bl a att bilda Kulturarvet i Falun 
Ekonomisk förening, godkänna den ekonomiska planen för föreningen dia-
rieförd 2008-09-11 som sträcker sig till 2009-03-31 samt att konstatera att 
föreningen för fortsatt drift efter 2009-03-31 behöver tillskott i form av EU-
medel eller motsvarande och om sådana medel inte erhålls uppmana före-
ningen att i god tid återkomma till föreningens bildare för ställningstagande 
till fortsatt engagemang. 

Verksamheten med vård av kulturföremål avsågs starta under september-
oktober 2008, samtidigt som en s k förstudie pågick för att undersöka möj-
ligheterna att starta ett socialt företag med hjälp av medel från EU. En ansö-
kan till Europeiska Sociala Fonden, ESF skulle lämnas in före årsskiftet, 
beslut om ev beviljade medel skulle enligt tidplanen meddelas under mars 
2009. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår allmänna utskottet besluta att förlänga tiden för Kulturarvet i Falun 
Ekonomisk förening t o m 2009-06-30 inom ramen för budget beslutad 
2008-09-30. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-09, § 142. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-01-07. 

Yrkanden 

Ordförande Håkan Nohrén och Barbro Ödlund: Bifall till förvaltningens 
förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  förlänga tiden för Kulturarvet i Falun Ekonomisk förening t o m 2009-
06-30 inom ramen för budget beslutad 2008-10-09. 

Protokollsanteckning 
Dan Westerberg (c ) och Roza Güclü Hedin (s) anmäler jäv och deltar inte i 
ärendets överläggning och beslut. 

Inger Olenius (mp), ersättare som inte tjänstgör, deltar inte heller i ärendets 
överläggning p g a jäv. 


	 

