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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-06-18  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl. 13.15-17.10 Plats och tid 

Dan Westerberg (c) ordf. Monica Jonsson (s) Beslutande 
Håkan Nohrén, (kd) Roza Güclü Hedin (s) 
Bo Jönsson (m) Margareta Källgren (s) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (fp) 

Mikael Rosén (m) 13.15-16.30, §§ 
68-74 

Ingrid Näsman (kd)  Ej tjänstgörande 
ersättare Börje Svensson (fp) 

Leif Löfberg (fap) 13.15-16.50, §§ 
68-76 

Sören Johansson (v) 
Inger Olenius (mp) 13.15-16.50, §§ 
68-76 Maria Gehlin (fap) 13.15-16.45, §§ 

68-75, del av 76 Krister Johansson (s) 

Kommundirektören  Övriga deltagare 
Kanslichefen  
Ekonomichefen  
IT/Organisationschefen  
Personalchefen §§ 68-70  
Fastighetschefen §§ 70-80 del av § 69  
Projektledare Eva Andersson § 68  
Konsult Olle Christiansen § 68  
Arbetsmiljösamordnare Lotta Gröndahl §§ 69-70 
Jurist Tobias Carlgren  

  
Bo Jönsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2008-07-01  Justeringens tid och plats 

68-80 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Tobias Carlgren 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Dan Westerberg 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Bo Jönsson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2008-06-18  
Datum när anslaget sätts upp 2008-07-01        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-06-18  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 68 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68  Informationsärende slutrapport Rekryteringsmodell och 
Intressepool för Falu kommun 

Diarienummer KS 51/08 

Ärendet 
Information och avrapportering av projektet Rekryteringsmodell och Intres-
sepool för Falu kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret och 
IT/Organisationskontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Projektledare Eva Andersson, konsult Olle Christiansen samt 
IT/Organisationschefen Jan E Fors redogör för ärendet. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet har 2005-03-15 beslutat att uppdra åt kommunstyrelse-
förvaltningen (personalkontoret och IT/Organisationskontoret) att utveckla 
Falu kommuns jobbdatabas ”Lediga jobb”. 

En återredovisning har ägt rum 2005-10-18 då en uppdragsbeskrivning och 
kartläggning redovisades. Allmänna utskottet tog redovisningen till proto-
kollet och beslutade om ny redovisning till allmänna utskottets sammanträde 
i februari 2006. 

Förnyad uppdragsbeskrivning daterad 2006-08-25 med förslag på genomfö-
randet är upprättad. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport, Rekryteringsmodell och Intressepool för Falu kommun, 2008-
05-23. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret och 
IT/Organisationskontoret) tjänsteskrivelse 2008-06-03. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och 
IT/Organisationskontoret) redovisar en första utvärdering av projektet 
vid allmänna utskottets möte i juni 2009 samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 68 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och 
IT/Organisationskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 69 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69  Information och principdiskussion angående omställ-
ningsavtal och förändrade sjukförsäkringsregler 

Diarienummer KS 51/08 

Ärendet 
Personalchef Inger Klangebo informerar om förestående förändringarna i 
sjukförsäkringsreglerna och den eventuella övertalighet som förvaltningarna 
står inför. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontorets) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontorets) tjänsteskrivelse 2008-
06-10. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet.  

Protokollsanteckning: 
Möte avseende omställningsavtal kommer att hållas under hösten 2008 med 
nämnder och bolags presidier samt förvaltnings- och bolagschefer.  

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 70 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70  Likabehandlingsplan i Falu Kommun 

Diarienummer KS 903/06 

Ärendet 
Regeringens förslag till ny diskrimineringslag, prop. 2007/08:95, väntas 
beslutas av riksdagen i juni 2008 och träda i kraft 2009-01-01. Som en kon-
sekvens av den nya lagstiftningen föreslås att Falu kommun omgående inle-
der arbetet med att ta fram en kommunövergripande likabehandlingsplan. 
Planen föreslås omfatta såväl jämställdhet som mångfald och övriga diskri-
mineringsgrunder i den nya lagen.  

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontorets) förslag är att kommun-
styrelsen beslutar enligt beslutsrutan nedan. 

Arbetsmiljösamordnare Lotta Gröndahl föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Jämställdhetskommittén har vid flera tillfällen under mandatperioden infor-
merats om, följt och diskuterat det pågående lagstiftningsarbetet. Vid kom-
mitténs sammanträde 2008-04-23 enades kommittén, som är beredande till 
kommunstyrelsen, om att föreslå kommunstyrelsens allmänna utskott att 
besluta uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att inleda 
arbetet med att få fram en likabehandlingsplan för Falu kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontorets) tjänsteskrivelse 2008-
06-04. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att utarbeta 
förslag till likabehandlingsplan för Falu kommun att föreläggas kom-
munfullmäktige för beslut 2008-12-11 samt 

att  arbetet med 2008 års revidering av Jämställdhetsplanen för Falu kom-
mun integreras med uppdraget ovan. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 71 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71  Information om aktuella utvecklingsprojekt från 
IT/Organisationskontoret 

Diarienummer KS 185/08 

Ärendet 
IT/Organisationschef Jan E Fors informerar om verksamheten och aktuella 
utvecklingsprojekt hos IT/Organisationskontoret. 

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§ 72  

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72   Rapportering av hyresvakanser per maj 2008 

Diarienummer KS 459/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har fått i uppdrag att 
redovisa vakansläget i det fastighetsbestånd man ansvarar för vid allmänna 
utskottets sammanträde 2008-06-18, som information och vägledningsdis-
kussion om hur man bör gå vidare för berörda hyresobjekt. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är allmänna 
utskottet beslutar att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
utifrån dagens diskussion fortsätter arbetet med att minimera vakanskostna-
der. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet informerades om ärendet 2007-03-14 och tog då infor-
mationen till protokollet. Hyresvakanser alternativt låga hyresintäkter har 
vidare redovisats vid ett flertal tillfällen i samband med försäljningsärenden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2008-
06-05. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) utifrån dagens dis-
kussion fortsätter arbetet med att minimera vakanskostnader för det 
kommunala fastighetsbeståndet samt  

att  återrapportering i ärendet ska ske på allmänna utskottets sammanträde 
2008-10-15.   

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 73  

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 73   Återrapportering angående upplåtelse- och driftformer 
för kulturfastigheter m.fl. 

Diarienummer KS 837/07 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) arbetar löpande med att 
se över och utveckla formerna för den löpande driften och förvaltningen av 
fastigheter som ligger inom kontorets ansvarsområde liksom att se över och 
föreslå förändringar i fastighetsbeståndet. Som ett led i detta fördes en väg-
ledningsdiskussion vid allmänna utskottet i november 2007 angående upplå-
telse- och driftformer för fastigheter med kulturändamål alternativt fastighe-
ter som kan anses ligga utanför primärkommunal verksamhet.  

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är att kom-
munstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter), tillsammans med kultur- 
och ungdomsförvaltningen, arbetar vidare utifrån vad som redovisas i slut-
satser samt att kultur- och ungdomsförvaltningen hyr lokalen f.d. Ättiksfa-
briken. 

Tidigare behandling 
Ärendet behandlades i allmänna utskottet 2007-11-14 som en väglednings-
diskussion. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) fick, till-
sammans med kultur- och ungdomsförvaltningen, i uppdrag att se över 
ägande- drifts- och förvaltningsformer för kultur- och ungdomsförvaltning-
en. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2007-11-14, § 161. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2008-
06-04. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter), tillsammans med 
kultur- och ungdomsförvaltningen, arbetar vidare med förslag till an-
svarsfördelning för ägande-, drifts- och förvaltningsformer för kommu-
nalt ägda kulturfastigheter utifrån diskussionen vid dagens sammanträ-
de.                               
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 73  

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 74 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 74  Information från den virtuella energigruppen 

Diarienummer KS 26/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har sedan en tid tillba-
ka en arbetsgrupp med benämningen den virtuella energigruppen. Gruppens 
arbete skall utmynna i en bättre förståelse hos hyresgäster för hur de kan 
hjälpa till att spara energi. 

Gruppen består av deltagare från kommunstyrelseförvaltningen (kommun-
fastigheter), skolförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen, miljöförvaltning-
en och socialförvaltningen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är enligt be-
slutsrutan nedan.   

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet informerades om ärendet 2007-03-14 och tog då infor-
mationen till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2008-
06-05. 

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§ 75 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75  Kvalitetsredovisning 2007 för skolnämndens verksam-
het 

Diarienummer KS 431/08 

Ärendet 
Varje kommun skall senast den 1 maj varje år upprätta en skriftlig kvalitets-
redovisning för föregående kalenderår. Den skall ge en övergripande bild 
och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen av de nationellt satta må-
len. 

Skolförvaltningen har sammanställt en kvalitetsredovisning som omfattar 
Falu kommuns samlade verksamhet från förskola till och med gymnasiet 
inklusive Komvux och som syftar till att ge en helhetsbild av skolförvalt-
ningens alla verksamheter, dess samlade utbildningsresultat och måluppfyl-
lelse. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) uttryckte i tjänsteskrivelse 
daterad 2008-05-29 att man inte hade något att erinra mot skolnämndens 
förslag.  

Tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade 2008-05-15 att föreslå kommunstyrelsen att god-
känna kvalitetsredovisning 2007 för skolnämndens verksamhetsområde med 
följande tillägg: Kvalitetsredovisning 2007 ska på sidan 5-6 under ”Priorite-
rade mål inom Skolförvaltningen för 2008” under rubriken övergripande 
mål för hela skolförvaltningen, kompletteras med                                           
- att verkställa det beslutade utvecklingsområdet ”En förnyad styrmodell för 
Falu Kommun” (antaget av Kommunfullmäktige 2006)                                 
- att skolplanens mål årligen utvärderas                                                          
- att aktivt arbeta med skolplanens strategier                                                     
- att under år 2008 skall en övergripande kompetensutvecklingsplan för 
skolförvaltningen fastställas                                                          
- att det ska ske att aktivt arbete med mål och kriterier i kursplaner och läro-
planer                                                                                                           
under rubriken grundskoleverksamheten                                                          
- att arbeta för ett förbättrat/utökat samarbete mellan grundskola/särskola. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2008-05-15, § 55. 

Kvalitetsredovisning 2007 – Skolnämndens verksamhetsområde, fastställd 
av skolnämnden 2008-05-15 (rev. utifrån beslut).  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) tjänsteskrivelse 2008-05-29. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 75 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag  

att  ärendet hänskjuts till allmänna utskottets sammanträde 2008-08-20.    

Expeditioner 
Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 76  

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76   Antagande av lokalpolicydokument  

Diarienummer KS 175/08 

Ärendet 
En av kommunstyrelsens allmänna utskott tillsatt styrgrupp arbetar med att 
ta fram förslag till nytt Lokal- och hyrespolicydokument. 

Ordförande Dan Westerberg föredrar ärendet ärendet. 

Tidigare behandling 
Behovet av revidering av internhyresprinciperna har diskuterats vid ett antal 
tillfällen i olika nämnder och styrelser i Falu kommun under åren från det att 
nuvarande dokument beslutades i kommunfullmäktige 1998. 

Allmänna utskottet beslutade 2008-02-20 att uppdra åt kommunstyrelseför-
valtningen (kommunfastigheter) att återredovisa remissvar och förslag till 
slutlig utformning av styrdokumentet ”Lokalpolicy och hyresprinciper för 
internhyresprissättning och lokalförsörjning i Falu kommun” till allmänna 
utskottets sammanträde 2008-05-21. 

Allmänna utskottet beslutade 2008-05-21 att tillsätta en politisk styrgrupp 
bestående av Dan Westerberg (c), Håkan Nohrén (kd) och Sören Johansson 
(v) för att utarbeta förslag till lokalpolicy med övergripande principer samt 
att redovisa detta till allmänna utskottets möte 2008-06-18. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från allmänna utskottet 2008-05-21, § 54. 

Preliminärt Lokal- och hyrespolicydokument. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till styrgruppen att slutföra arbetet med framtagandet av Lokal- 
och hyrespolicydokument utifrån diskussionen vid dagens sammanträde 
samt 

att  lägga fram förslag till Lokal- och hyrespolicydokument vid allmänna 
utskottets sammanträde 2008-08-20. 

Expeditioner 
Dan Westerberg (c)  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 76  

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Håkan Nohrén (kd) 

Sören Johansson (v) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 77  

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77   Information om arbetsmarknadsrådet 

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 medan t.ex. Gäv-
leborg hör till område Nord.  

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 arbetsmarknadsområde ska nu tillskapas ett arbetsmarknadsråd. Rå-
dets uppgift är att vara forum för diskussion om hur den statliga arbets-
marknadspolitiken bättre kan anpassas till de lokala förutsättningarna och 
behoven. 

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

Ordförande Dan Westerberg föredrar ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integra-
tionskontoret) att inkomma med förslag på ett lokalt råd för Falu kom-
mun samt 

att  ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret). 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 78 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 78  Finansrapport per 2008-04-30 

Diarienummer KS 262/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) avlämnar rapport rörande 
medelsförvaltningen inom kommunkoncernen per 2008-04-30. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) beslutsförslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport för Falu ”kommunkoncern” per 2008-04-30. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-05-
30. 

Yrkande 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  ta informationen till protokollet. 

Protokollsanteckning 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) ska till kommunstyrelsens 
sammanträde justera finansrapporten enligt diskussionen vid dagens sam-
manträde. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 79  

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79   Bjursåsskolan, etapp 2: om- och tillbyggnad av hus L till 
förskola 

Diarienummer KS 462/07 

Ärendet 
Det finns ett ökande behov av förskoleplatser i Bjursås samtidigt som den 
inhyrda 1-avdelningsförskolan Igelkotten har brister i sin utformning. Där-
för påbörjades en första etapp med ombyggnad av delar av hus L på Bjur-
såsskolan för att skapa en avdelning förskola. Projektering av etapp 2 med 
om- och tillbyggnad av hus L m.m. pågår.  

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) föreslår kommunsty-
relsen att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)  
-att fortsätta projektering och upphandling av entreprenad för hus L enligt 
bifogad ritning daterad 2008-04-15,  
- att förslag på tilldelningsbeslut för antagande av entreprenörer för rubrice-
rat projekt redovisas vid allmänna utskottets möte 2008-09-16 samt  
- att uppdra till skolnämnden att ta upp av nämnden beslutad prioriterings-
ordning avseende byggprojekt till ny prövning (anpassning av hus V). 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har tillsammans med 
skolförvaltningen utrett tre stycken olika alternativ för hur behovet av för-
skoleplatser kan tillgodoses i Bjursås. Skolnämnden beslutande 2007-04-26 
att integrering av förskola i Bjursåsskolan enligt alternativ 3 har prioritet 1 
på skolnämndens prioriteringslista. 

Allmänna utskottet beslutade 2007-06-12 att uppdra till kommunstyrelse-
förvaltningen (kommunfastigheter) att genomföra ombyggnad av hus L en-
ligt alternativ 3. Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-13 att omprioritera 
i budget 2007 för att möjliggöra genomförande av etapp 1. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2007-04-26, § 49. 

Protokoll från allmänna utskottet 2007-06-12, § 93. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2007-09-13, § 129. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2008-
06-05.  

Yrkande 
Ordförande Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 79  

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att fort-
sätta projektering och upphandling av entreprenad för hus L enligt bifo-
gad ritning daterad 2008-04-15 samt  

att  förslag på tilldelningsbeslut för antagande av entreprenörer för rubrice-
rat projekt redovisas vid allmänna utskottets möte 2008-09-16. 

Allmänna utskottet beslutar för egen del – under förutsättning av kommun-
styrelsens beslut enligt ovan –  

att  uppmana skolnämnden att ta upp av nämnden beslutad prioriteringsord-
ning avseende byggprojekt till ny prövning (anpassning av hus V). 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 80 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80  Beslut om finansiering av utredarresurs för familjecen-
tral 

Diarienummer KS 452/08 

Ärendet 
I arbetet med en familjecentral har Falu kommun nyttjat av Landstinget Da-
larna anställd person i tjänsten. I anslutning därtill har fråga om att Falu 
kommun ska betala ersättning för den del av hennes arbete som utförs å Falu 
kommuns vägnar väkts.  

Till följd av ovanstående föreslås Falu kommun att anslå medel om 120 tkr 
för att ersätta Landstinget Dalarna för arbete som utförs åt Falu kommun för 
projektet Familjecentral samt att detta finansieras av anslagen till särskilda 
framtidssatsningar för år 2008. 

Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet.  

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2007-09-25 att uppdra åt kommunstyrelseför-
valtningen (kommunfastigheter) att utreda förutsättningarna för en lokal för 
familjecentral i Falu kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 2007-11-18 att det tillskapas en Fa-
miljecentral med start hösten 2008 och att verksamheten finansieras inom 
ramen för skolans budget. 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-12 att från hösten 2008 bygga upp 
en familjecentral i Falun med Norslunds och halva Tiskens vårdcentralers 
upptagningsområde som bas,  
att uppdra till skolnämnden att inom befintlig budgetram budgetera verk-
samheten från hösten 2008,  
att uppdra till skolnämnden att för kommunens räkning i samarbete med 
kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- och ungdomsnämnden leda 
arbetet med att tillskapa familjecentralen samt  
att uppdra åt kommunstyrelsen, i samråd med skolnämnden och social-
nämnden, att tillse att erforderligt avtal med landstinget och hyresavtal teck-
nas.  

Allmänna utskottet beslutade 2007-12-13 att utse en styrgrupp bestående av 
Dan Westerberg (c), skolnämndens ordförande Maria Wilje, numera Gehlin, 
(fap), social-nämndens ordförande Lilian Eriksson (m), kultur och ung-
domsnämndens ordförande Jan-Olof Montelius (m) samt två oppositionspo-
litiker, samt att styrgruppen återredovisar sitt arbete till allmänna utskottets 
sammanträde 2008-03-12.  

Allmänna utskottet beslutade 2008-03-12 att ta informationen från minnes-
anteckningar från styrgruppen för familjecentral 2008-03-07 till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 80 

TT
  2008-06-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Allmänna utskottet beslutade 2008-05-21 att uppdra till kommunstyrelse-
förvaltningen (kommunfastigheter) att projektera och genomföra upphand-
ling av entreprenad och ombyggnad under förutsättning att landstinget, skol-
nämnden respektive socialnämnden godkänner hyresavtal, att ge kommun-
styrelseförvaltningen (kommunfastigheter) i uppdrag att teckna minst ett 10-
årigt avtal med landstinget, på de ytor som landstinget skall nyttja samt att 
investeringsmedel för ombyggnaden beaktas i 2009-års budgetarbete. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 

Protokollsanteckning 
Under förutsättning av delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 
stannar ärendet i allmänna utskottet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 


	 

