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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2010-02-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 13.15-16.25 Plats och tid 

Mats Dahlström (C) ordf. Margareta Källgren (S) Beslutande 
Håkan Nohrén (KD) Monica Jonsson (S) 
Bo Jönsson (M) Krister Johansson (S) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) 

Maria Gehlin (FAP)  Ej tjänstgörande 
ersättare Lilian Erikson (M) 

Sten H Larsson (FAP), kl 13.15-
15.45, §§ 14-18, del av 19, 21 
Ingrid Näsman (KD) 

Kommundirektören, ej § 17, 20           t f Kanslichefen Övriga deltagare 
Ekonomichefen                                    Personalchefen, ej § 19, 21 
AIK-chefen                                          It/Org. chefen 
Finanssekr Bengt Thored, § 21 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson 
  

  
Margareta Källgren Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2010-02-24 Justeringens tid och plats 

14 - 21 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Mats Dahlström 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Margareta Källgren 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2010-02-17  
Datum när anslaget sätts upp 2010-02-24        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2010-02-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 14 Information från arbetsmarknadsenheten vid 
kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och 
integrationskontoret)......................................................................3 

§ 15 Redovisning av utvecklingsmedel .................................................4 

§ 16 Översyn av begränsningen av antalet projekt som årligen 
kan beviljas ur ”Incitamentsfonden” .............................................5 

§ 17 Information om Nationell IT-strategi för vård och 
omsorg ...........................................................................................6 

§ 18 Vägledningsdiskussion om bl.a. personal- och 
fastighetsfrågor ..............................................................................7 

§ 19 Information och vägledningsdiskussion om Kulturarvet i 
Falun ..............................................................................................8 

§ 20 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) 
inom kommunstyrelseförvaltningen............................................10 

§ 21 Uppföljning av försäkringsskador 2009 ......................................11 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

14TT
  2010-02-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Information från arbetsmarknadsenheten vid kommun-
styrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integra-
tionskontoret)  

Diarienummer KS 883/09 

Ärendet 
Arbetsmarknadsenheten lämnar följande information: 
- om överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen i Falun och Arbets-
marknadsenheten kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och in-
tegrationskontoret) omfattande 190 praktikplatser i Projekt Lyftet och 70-80 
praktik- och Fas 3 platser för Jobb- och utvecklingsgarantin samt det behov 
av praktikplatser detta medför. 

- om ett nytt arbetssätt inom arbetsmarknadsenheten – från placeringar till 
ett individuellt perspektiv med individanpassade insatser.  

- om hur kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrations-
kontoret) avser att budgetera den extra miljon som Falu kommun avsatt för 
ungdomssatsningar 2010. 

Maria Jonsson enhetschef arbetsmarknadsenheten redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2010-02-02. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

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

15TT
  2010-02-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Redovisning av utvecklingsmedel  

Diarienummer KS 51/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar muntlig informa-
tion och redovisning gällande de personalpolitiska medel som i budget av-
sätts för utveckling och kompetensförsörjning. Medlen disponeras av perso-
nalkontoret som också föreslår att användningen av utvecklingsmedel fort-
löpande ska redovisas till förhandlingsdelegationen. 

Kort redovisning och koppling också till de kompetensutvecklingsmedel 
som finns för Kommunals medlemmar. 

Personalchef Inger Klangebo redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-01-
27. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att fortlö-
pande redovisa användningen av utvecklingsmedel till förhandlingsde-
legationen samt 

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

16TT
  2010-02-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Översyn av begränsningen av antalet projekt som årli-
gen kan beviljas ur ”Incitamentsfonden”  

Diarienummer KS 101/09 

Ärendet 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har uppdragit åt kommunstyrelse-
förvaltningen (ekonomikontoret) att se över begränsningen av antalet pro-
jekt som årligen kan beviljas medel ur ”Incitamentsfonden”. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att begränsningen 
av antalet projekt till sex stycken som årligen kan beviljas medel ur ”Inci-
tamentsfonden” bibehålls. 

Tidigare behandling 

Uppdraget till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) gavs enligt 
beslut i allmänna utskottet den 20 januari 2010. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2010-01-20, § 4. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-02-
01. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  bibehålla begränsningen av antalet projekt till sex stycken som årligen 
kan beviljas medel ur ”Incitamentsfonden”. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

17TT
  2010-02-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Information om Nationell IT-strategi för vård och omsorg 

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Information om Nationell IT-strategi för vård och omsorg. 

IT/Organisations chef Jan E Fors informerar. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

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

18TT
  2010-02-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Vägledningsdiskussion om bl.a. personal- och fastig-
hetsfrågor 

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Vägledningsdiskussion om bl.a. personal- och fastighetsfrågor.

Kommundirektör Torkel Birgersson och It/organisationschef Jan E Fors 
redogör för vad som ingår i chefsrollen och vad det innebär att vara chef i 
Falu kommun. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  ta diskussionen till protokollet. 

 



 8 (11) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

19TT
  2010-02-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Information och vägledningsdiskussion om Kulturarvet i 
Falun 

Diarienummer KS 885/09 

Ärendet 
Kulturarvet har inkommit med en tilläggsansökan i brev till kommunstyrel-
sen 2010-01-27 om ett förskottsbidrag på tidigare sökta medel för 2010 eller 
alternativt ett lån på 75 000 kr. Anledningen är att man hamnat i en akut 
likviditetskris. 

Den tidigare gjorda ansökningen om verksamhetsbidrag för 2010 med 330 
000 kr för utveckling av Kulturarvet till socialt företag daterad 2009-12-22 
har ännu inte behandlats av kommunstyrelsen. 

Arbetsmarknads- och integrationskontorets chef Annika Nyström lämnar 
aktuell information och en vägledningsdiskussion hålls i ärendet.  

Tidigare behandling 
I en skrivelse från Nordiska Museet daterad 2006-11-27 önskas en diskus-
sion om ett eventuellt övertagande av verksamheten museet bedriver vid 
Kulturarvet, Falun. Beslutet kring detta ärende blev bl.a. att Falu Kommun 
tillsammans med Stiftelsen Dalarnas Museum och Dalarnas Hembygdsföre-
ning bildar Kulturarvet i Falun Ekonomisk förening samt att i enlighet med 
budgetförslaget tillskjuta 250 000 kr för 2008 och 250 000 kr för 2009 att 
finansieras ur anslaget för särskilda framtidssatsningar.  

2008 görs en utredning av Näringslivskontoret som utmynnar i att Kulturar-
vet ska drivas som ett socialt företag. Utredningen leder till en ESF-
finansierad förstudie som utmynnar i ett 3- årigt ESF-projekt där kommun-
styrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) blir pro-
jektägare. Arbetet med att göra Kulturarvet till ett socialt företag är planerat 
att vara genomfört under projekttiden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Kulturarvet i Falun om verksamhetsbidrag för år 2010, daterat 
2009-12-22. 

Anhållan om lån/förskott på bidrag Ansökan från Kulturarvet i Falun om 
verksamhetsbidrag för år 2010, daterat 2010-01-27. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

19TT
  2010-02-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
och Margareta Källgrens förslag 

att  ställa sig bakom att den ekonomiska föreningen avvecklas, 

att  200 000 kr avsätts för att likvidera Kulturarvets i Falun ekonomiska 
förenings verksamhet, 

att finansieringen tas ur anslaget för särskilda framtidssatsningar,  

att  ansvaret för verksamheten ska successivt föras över till kommunstyrel-
seförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) dock senast 
den 1 april 2010 samt 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med underlag 
för beslut om ekonomiska villkor för verksamheten framåt och strategi 
för utveckling till kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2010. 

 

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

20TT
  2010-02-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) 
inom kommunstyrelseförvaltningen  

Diarienummer KS 54/09 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår att kommunsty-
relsen upphäver tidigare beslut från 2006, om hur den årliga uppföljningen 
av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska ske inom kommunstyrelseför-
valtningen och att beslut fattas om ny rutin som innebär att uppföljningsan-
svaret läggs på kommundirektören.  

I samband med att kommunstyrelsen 2006 fattade beslut om uppgiftsfördel-
ning av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelseförvaltningen beslutades 
också att den årliga uppföljningen av arbetet skulle ske till kommunstyrel-
sen. Detta kom att bli ett eget årligt återkommande ärende till kommunsty-
relsen, vilket i dagsläget ter sig otympligt och inte mest ändamålsenligt för 
att, enligt lagstiftningens intentioner, säkerställa att arbetsmiljöarbetet fun-
gerar i praktiken. Beslutet var år 2006 ett av flera tolkningsalternativ som 
framstod som lämpligt då för att fortlöpande revidera arbetsmiljöarbetet. I 
dagsläget har arbetsmiljöarbetet utvecklats och uppföljningen bör ske på ett 
annorlunda sätt. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2006-01-31, § 14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-02-
02. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  upphäva kommunstyrelsens beslut från 2006-01-31, att uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelseförvalt-
ningen ska ske årligen till kommunstyrelsen samt 

att  uppdra till kommundirektören att årligen följa upp hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

21TT
  2010-02-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Uppföljning av försäkringsskador 2009  

Diarienummer KS 39/10 

Ärendet 
Redovisning av skadekostnader avseende egendomsskador som regleras 
inom ramen för den interna försäkringsrörelsen under 2009. 

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

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-03 att täcka kostnaderna för egen-
domsskadorna under 2008 ur överskottet från den interna försäkringsrörel-
sen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 009-03-03, § 43. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-01-
28. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  täcka skadekostnaden under 2009 om 1 209 509 kronor enligt specifika-
tion i kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 
2010-01-28 bilaga 3 samt 

att täckningen finansieras ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen. 

 
 


	 

