
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-10-18 
 

Plats och tid Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 08.30 – 12.05 och 13.15 – 15.20 

 Dan Westerberg (c), ordförande  
Barbro Ödlund (s) 
Maria Wilje (fap) 
Renée Andersson(s) 
 

Claes Mankler (s) 
Lilian Eriksson (m)  
Håkan Nohrén (kd) 
 

Ej tjg ersättare 

 

Ulf Elgemyr (fap) kl 08.30-11.00 och 
13.15-15.20 §§ 123-127, del av 130, 131-140 
Mikael Rosén (m) kl 09.05.11.00 och 
13.40-15.20 del av § 123, 124-127, del av 
130,132-140 
Jonny Gahnshag (s) kl 13.40-15.20 § 125, 
132-140 
 

Olle Holmkvist (spi) 
Sören Johansson (v) 
Carin Gustafsson (s) 
Bo Andersson (s) 
 

Övriga deltagare  

 

Kommundirektören, §§ 124-140 
Kanslichefen, §§ 124-125, 127-132, 134-
140 
Ekonomichefen, ej § 133 
Stadsbyggnadschefen, § 123 
IT/Organisationschefen, §§ 124, 127-130 
Fastighetschefen, §§ 125, 127-132 
Miljöchefen, §§ 127-130 
Mätningschef Rune Johansson § 123 
 

GIS-ingenjör Ulf Henriksson § 123 
Säkerhetssamordnare Jan-Åke 
Holmdahl, §§ 127-130 
Miljöinformatör Lena Forsell, §§ 127-
130 
Arbetsmiljöhandläggare Lotta 
Gröndahl, § 131 
Jurist/nämndadm Cecilia Danielsson § 
135 
Nämndadm Kerstin Byskhe Persson 

Utses att justera  Maria Wilje  

Justeringens plats och tid Falu kommun, Rådhuset  2005-11-01                     
Exkl §§ 124 och 125 som justerats 2005-10-18 

Sekreterare 

 
Paragrafer 123-140 

 Kerstin Byskhe Persson   

Ordförande 

 
  

 Dan Westerberg    

Justerande 

 
  

Underskrifter 

 Maria Wilje   

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 2005-10-18  
Datum för anslags uppsättande  2005-11-01              Exkl §§ 124 och 125 som anslagits 2005-10-19 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift   
 Kerstin Bryskhe Persson  

Utdragsbestyrkande 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Innehållsförteckning 

 
§ 123  Information om Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontorets) 

verksamhet 

 
§ 124  Upphandling nytt bibliotekssystem för Falu kommun 
 
§ 125  Upphandling av pellets - antagande av leverantör (KS 722/05) 
 
§ 126  Information om anställning av kulturchef och personalchef 
 
§ 127  Antagande av: Handlingsprogram för olycksfallsförebyggande arbete     

(KS 608/05)  
 
§ 128  Antagande av: Handlingsprogram för LSO (Lag om skydd motolyckor) 

(KS 609/05) 
 
§ 129  Antagande av: Handlingsprogram för Faluns lokala brottsförebyggande 

råd/BRÅ (KS 610/05) 
 
§ 130  Antagande av: Handlingsprogram för dels Internt skydd och dels  

Handlingsprogram för Extraordinära händelser och beredskap (KS 611/05)
 
§ 131  Falu kommuns arbetsmiljöhandläggare informerar  
 
§ 132  Rivning av bostadshus Nedre Gruvriset 10:11,Tiskbergsvägen 8 D 
     
§ 133  Prövning av anställningsavtal 
 
§ 134  Uppdrag med anledning av motion från Christer Falk (s) angående 

återremisser KS (459/05)  
    
§ 135  Sponsringspolicy för Falu kommun (KST 128/04)   
 
§ 136  Yttrande över: Remiss från Regeringskansliet angående 

Departementspromemoria  Vuxenutbildningslag (KS 682/05) 
 
                                                                                                              Forts. 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Innehållsförteckning, forts. 

 
§ 137  Yttrande över revisionsrapport: Granskning av förutsättningarna för 

ledarskap i kommunens verksamheter (KS 547/05) 
 
§ 138  Pröva en fortsättning av ett utökat OSA-åtagande – Åtgärder för arbetslösa 

ungdomar -  under år 2006 (KS 464/05)  
                                                 
§ 139  Yttrande över revisionsrapport: Granskning av underhållsplanering 

avseende gator, vägar, belysning och broar inom Trafik- och 
Fritidsnämnden (KS 483/05) 

 
§ 140   Införande av jobbdatabas för intern arbetsförmedling (KST 175/04) 
 
____________________ 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 123 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Information om Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontorets) 

verksamhet 
 
Företrädare för Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
informerar: 
1. Kort lägesrapport om stadsbyggnadskontoret 
2. Övergripande om Markavdelningen - mäklarrollen 
3. Mät&kartavdelningen - arbete med uppdrag åt tre nämnder/styrelser; 
-namnfrågor, adresser. (Kulturnämnden/namnkommittén) 
-fastighetsbildning, husutstakning och kartor för planering. (Byggnadsnämnden) 
-lägesbunden information för kommunkoncernen (Kommunstyrelsen) 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 124 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Upphandling nytt bibliotekssystem för Falu kommun 

 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) lämnar 2005-10-12 
förslag om inköp av nytt bibliotekssystem för Falu kommun. 
 
Till ledamöterna utdelas Värdering av inkomna offerter och förslag på 
leverantör daterat 2005-10-17. 
 
IT/Organisationschef Jan E Fors föredrar ärendet och förslag till beslut. 
Stf förvaltningschef Lars-Göran Ljungqvist och bibliotekarie Monica Nordsten 
lämnar kompletterande information. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  godkänna inköp av nytt bibliotekssystem, 
 
att  utse Axiell bibliotek AB till leverantör av systemet, 
 
att  Kulturförvaltningen blir systemägare,  
 
att  Kulturförvaltningen i samarbete med Skolförvaltningen och med stöd från 
IT/Organisation  ansvarar för installation och införande, 
 
att  investeringsmedel maximalt 1.7 miljoner kr disponeras ur det ”centrala ADB-
kontot”, samt 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (IT/Org) för delgivning till 
berörda 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 125 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Upphandling av pellets - antagande av leverantör (KS 722/05)  

 
Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet och förslag till beslut utifrån 
beslutsunderlag daterat 2005-10-12 (utdelas till ledamöterna). 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  som leverantör av pellets anta Svenska Statoil AB, 
 
att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att i samverkan med 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) teckna avtal, samt 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (kfa) för delgivning till berörda 

     

     

 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 126 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Information om anställning av kulturchef och personalchef 

 
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om anställning av ny kulturchef 
och ny personalchef i Falu kommun. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 127 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Antagande av: Handlingsprogram för olycksfallsförebyggande arbete        

(KS 608/05) 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2005-06-14 § 85 att utsända 
rubricerade handlingsprogram på remiss med svarsdatum 2005-09-10. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (miljöförvaltningen) lämnar 2005-10-10 en 
sammanställning över inkomna synpunkter och kommentarer till dessa beträffande 
handlingsprogrammet och föreslår att handlingsprogram för Falu kommuns 
olycksfallsförebyggande arbete 2005-10-10 skall antas. 
 
____________________ 
 
Miljöförvaltare Lena Forsell redogör för ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen. 
 
   
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 128 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Antagande av: Handlingsprogram för LSO (Lag om skydd motolyckor)          

(KS 609/05) 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2005-06-14 § 84 att utsända 
rubricerade handlingsprogram på remiss med svarsdatum 2005-09-10. 
 
Räddningstjänsten Dala Mitt lämnar 2005-10-06 en sammanställning över 
inkomna synpunkter och kommentarer till dessa beträffande handlingsprogrammet 
och föreslår att handlingsprogram för skydd mot olyckor i Falu kommun 2005-05-
31 skall antas. 
 
____________________ 
 
Ordförande Dan Westerberg redogör för ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen. 
 
   
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 129 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Antagande av: Handlingsprogram för Faluns lokala brottsförebyggande 

råd/BRÅ (KS 610/05) 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2005-06-14 § 82 att utsända 
rubricerade handlingsprogram på remiss med svarsdatum 2005-09-10. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) lämnar 2005-10-10 en 
sammanställning över inkomna synpunkter och kommentarer till dessa beträffande 
handlingsprogrammet och föreslår att handlingsprogram för Faluns lokala 
brottsförebyggande råd/BRÅ 2005-10-09 skall antas. 
 
____________________ 
 
Ordförande Dan Westerberg redogör för ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Till protokollet antecknas att en översyn av programmet skall göras till 
kommunstyrelsens sammanträde 2005-10-25. 
   
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 130 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Antagande av: Handlingsprogram för dels Internt skydd och dels 

Handlingsprogram för Extraordinära händelser och beredskap (KS 611/05) 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2005-06-14 § 81 och § 83 att 
utsända rubricerade handlingsprogram på remiss med svarsdatum 2005-09-10. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) lämnar 2005-10-10 en 
sammanställning över inkomna synpunkter och kommentarer till dessa 
beträffande handlingsprogrammet och föreslår att kommunfullmäktige skall anta 
dokumenten Handlingsprogram för internt skydd och Handlingsprogram för 
extraordinära händelser och beredskap daterade 2005-10-05, att gälla fr o m 2006-
01-01 intill dess att kommunfullmäktige antar nytt handlingsprogram, att delegera 
till kommunstyrelsen att besluta om antagande av tilläggsdokument till 
handlingsprogrammen, samt att upphäva tidigare antaget dokument, Grundsyn 
och Ledningsplan daterad 2003-11-14. 
____________________ 
 
Till ledamöterna utdelas reviderat Missiv angående Handlingsprogram för dels 
Internt skydd och dels Handlingsprogram för Extraordinära händelser och 
beredskap och Handlingsprogram för Extraordinära händelser och beredskap 
daterade 2005-10-13. 
 
Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl redogör för ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Lilian Erikssons och Dan 
Westerbergs förslag 
 
att  överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Till protokollet antecknas att redaktionell ändring i handlingsprogrammen 
kommer att göras inför kommunstyrelsens sammanträde 2005-10-25. 
 
   
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 131 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Falu kommuns arbetsmiljöhandläggare informerar 

 
Arbetsmiljöhandläggare Lotta Gröndahl informerar om verksamheten. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 132 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Rivning av bostadshus Nedre Gruvriset 10:11,Tiskbergsvägen 8 D  

 
Till följd av planen för den s.k. Tiskenleden förvärvade Falu kommun för ett 
flertal år sedan bostadsfastigheterna efter Tiskbergsvägen. I avvaktan på beslut om 
genomförande av planen hyrs bostadshusen ut, så länge som det kan ske utan att 
kostsamma åtgärder blir nödvändiga för berörda fastigheter. 
Kommunfullmäktige behandlade 2002-06-13 § 77 en motion som föreslog att 
trafikreservatet skulle avvecklas. Frågan remitterades till kommunstyrelsen. Idag 
finns ingen som aktivt driver genomförandet av planen, men det finns ett statligt 
krav via Länsstyrelsen och Vägverket om att det skall finnas ett reservat för en 
trafikled söder om centrum. 
I samband med att kommunfastigheter redovisade planerna på att riva två 
bostadshus med adresserna Tiskbergsvägen 8A respektive 8D beslutade 
kommunstyrelsens allmänna utskott att förutsättningarna kring den senare skulle 
utredas vidare. Byggnadsnämnden har beviljat rivningslov för båda fastigheterna, 
men det är bara Tiskbergsvägen 8A som revs under 2004. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår nu i skrivelse 2005-
10-05 att allmänna utskottet skall besluta att även fastigheten Nedre Gruvriset 
10:11,Tiskbergsvägen 8 D rivs. 
____________________ 
 
Fastighetschef Olle Wiking redogör för ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  fastigheten Nedre Gruvriset 10:11,Tiskbergsvägen 8 D rivs. 
 
   
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (kfa) 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 133 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Prövning av anställningsavtal 

 
Prövning av anställningsavtal för förvaltningschef på Kommunstyrelse-
förvaltningen (kommunfastigheter). 
 
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  godkänna upprättat befattningskontrakt/anställningsavtal med Olle Wiking 
som fastighetschef from 2006-03-01 tom 2010-02-28. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    Olle Wiking, Kommundirektören, 
KSFV (pkt) 

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 134 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Uppdrag med anledning av motion från Christer Falk (s) angående 

återremisser KS (459/05) 
 
Christer Falk (s) föreslår i en motion, diarieförd 2005-05-24, att reglerna kring 
motivering av en minoritetsåterremiss i fullmäktige skall undersökas för att, om 
möjligt, införa en bestämmelse i kommunfullmäktiges arbetsordning så att det där 
framgår att det är minoriteten som även motiverar återremissen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-06-16, § 103, att bifalla motionen. 
Kommunstyrelsen har därefter remitterat ärendet till kommunstyrelse-
förvaltningen (stadskansliet). 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår 2005-09-27 att kommun-
styrelsen skall förslå kommunfullmäktige besluta att anta en ny 25 a § till 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falu Kommun i enlighet 
kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) skrivelse 2005-09-27, samt 
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att inarbeta tillägget 
enligt ovan i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
____________________ 
 
Kanslichef Eva Dahlander föredrar ärendet och förslag till beslut. 
 
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att  anta en ny 25 a § till Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falu Kommun i 
enlighet kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) skrivelse 2005-09-27. 
 
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, föreslår allmänna 
utskottet, enligt ordförande Dan Westerbergs förslag, att kommunstyrelsen för 
egen del ska besluta 
 
att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att inarbeta tillägget 
enligt ovan i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
   
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 135 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Sponsringspolicy för Falu kommun (KST 128/04)   

 
Kommunens revisorer påpekade i en revisionsapport ”Granskning av sponsring, 
vänortsutbyte och representation”, daterad 2004-06-11, att kommunen borde 
utforma en policy eller riktlinjer för sponsring.  
Då det ansågs motiverat att till en början utarbeta en policy för sponsring på 
skolans område beslutade kommunfullmäktige 2005-02-10, § 15, att fastställa 
policy för sponsring av skolverksamheten i Falu kommun.  
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har nu även utarbetat ett förslag till 
Sponsringspolicy för Falu Kommun. Denna är tänkt att fungera som ett 
övergripande dokument för hela kommunen och ersätter således inte den policy 
som utarbetats för skolverksamheten. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår 2005-10-04 att kommun-
styrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Sponsringspolicy 
för Falu Kommun i enlighet med förslaget daterat 2005-09-01, samt 
att rekommendera de kommunala bolagen att anta policyn enligt ovan. 
 
____________________ 
 
Ordförande Dan Westerberg föredrar ärendet och förslag till beslut. 
 
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att  fastställa Sponsringspolicy för Falu Kommun i enlighet med förslaget daterat 
2005-09-01, med ändring under rubriken Allmänna krav på sponsorer enligt 
följande: ” Den som undertecknar avtalet för kommunens räkning ansvarar för att 
företaget/organisationen fullgör sina skyldigheter mot samhället. skall i rimlig 
omfattning undersöka att företaget/organisationen är seriöst i dessa avseenden 
samt i övrigt fullgjort sina skyldigheter mot samhället.", samt
 
att  rekommendera de kommunala bolagen att anta policyn enligt ovan. 
 
   
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 136 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Yttrande över: Remiss från Regeringskansliet angående 

Departementspromemoria Vuxenutbildningslag (KS 682/05)   
 
Utbildnings- och kulturdepartementet remitterar 2005-08-30 rubricerade 
departementspromemoria till bl a Falu kommun för yttrande till den 9 november 
2005. Ett förslag till utformning av en vuxenutbildningslag som föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2007. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar yttrande 2005-10-11. 
____________________ 
 
Allmänna utskottet föreslår i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
kommunstyrelsen besluta 
 
att  lämna yttrande 2005-10-11 som Falu kommuns yttrande till Utbildnings- och 
Kulturdepartementet. 
 
   
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (2) 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 137 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Yttrande över revisionsrapport: Granskning av förutsättningarna för 

ledarskap i kommunens verksamheter (KS 547/05) 
 
Kommunrevisionen överlämnar rubricerade revisionsrapport 2005-06-27och 
önskar kommunstyrelsens synpunkter på rapporten senast 2005-11-01. 
 
Kommundirektören har 2005-10-06 upprättat förslag till yttrande.  
____________________ 
 
Allmänna utskottet föreslår i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
och med instämmande av Lilian Eriksson kommunstyrelsen besluta 
 
att överlämna kommundirektörens yttrande 2005-10-06 som svar på revisions-
rapporten med följande tillägg till protokollet:  
 
Ingen ledande politiker har tillfrågats om sin syn på ledarskap eller personalfrågor 
i samband med granskningen. Av rapporten framgår under metod och utförande 
att endast chefer på olika nivåer har hörts. Deras synpunkter har inhämtats genom  
samtal och intervjuer bl.a i fokusgrupper. Arbetssättet framstår i viss mån som 
processinriktat vilket hade gjort det angeläget att ha med den politiska nivån. 
 
Den ” bild” som kom fram vid granskningen var att kommunstyrelsen har ett 
mycket begränsat intresse för personalfrågor. Bilden behöver kompletteras och 
nyanseras. Kommunstyrelsen anser att stor vikt läggs på personalfrågor samt att 
en satsning på personalen ger utdelning i bl.a. lägre ohälsotal. Även ledarskaps-
frågor är av högsta prioritet för att få personalen att trivas. Exempelvis har under 
mandatperioden tagits beslut om en personalpolicy samt har ändringar gjorts av 
chefskapet på flera förvaltningar. Ett stort arbete har även lagts ned på 
jämställdhetsfrågor, särskilt att utjämna skillnader i lön mellan kvinnor och män 
för likartade arbetsuppgifter. 
 
Vad gäller gränssnittet mellan politisk nivå och förvaltningsnivå pekas två 
nämnder särskilt ut. Inte heller dessa nämnder eller dess företrädare har kommit 
till tals i rapporten. Den ”bild” som läggs fram är förment objektiv vilket är 
olyckligt. De angivna nämnderna, Kulturnämnden samt Trafik & fritidsnämnden 
har bl.a. att fatta beslut om gestaltningsfrågor. Det kan röra utseendet av 
gaturummet , en byggnad, en interiör eller liknande. Som exempel kan nämnas att 
en kulturnämnd inte kan förväntas besluta om inköp av en skulptur utan att 
samtidigt ha synpunkter på hur den ska se ut.                                         Forts. 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL           2 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 137, forts 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 En förtroendevalds främsta uppgift är att vara folkets företrädare gentemot den 

kommunala organisationen, inte tvärtom. Det gör att i vissa fall måste en politiker 
lägga synpunkter på förvaltningarnas arbete. Tilläggas kan också att varje anställd 
i Falu kommun har rätt att framföra sina klagomål eller synpunkter till politikerna. 
 
Det är mycket viktigt att hålla en fortlöpande dialog mellan tjänstemän/chefer och 
politiker om respektive roller. Det kan därvid vara lämpligt, som föreslås i 
revisionsrapporten, att i början av varje mandatperiod ha en djupgående 
diskussion om arbetsformerna och rollerna. Sådana diskussioner bör äga rum 
såväl på ett övergripande plan som ute på respektive nämnd och förvaltning. 
Under mandatperioden förutsätts också varje chef i den mån denne upplever att 
gränserna är oklara, ta upp detta med sin respektive nämndsordförande och vice 
versa. 
___________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 138 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Pröva en fortsättning av ett utökat OSA-åtagande – Åtgärder för arbetslösa 

ungdomar -  under år 2006 (KS 464/05)   
 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-08-30 § 171 bl a 
att skapa åtta rörliga OSA-platser för långtidsarbetslösa med arbetsrelaterade 
funktionsnedsättningar till en högsta kostnad om 240 00 kronor för 2005, 
att genomföra en intensifierad uppföljning av deltagare i ungdomsprogrammen till 
en högsta kostnad om 180 000 kronor för 2005.  
att finansiera ovanstående åtaganden under 2005 inom 2005-års ram för 
kommunstyrelsen, finansierat via verksamhet D520.0035 till kommun-
styrelsens förfogande, samt 
att pröva en fortsättning av ett utökat OSA-åtagande under år 2006, senast den 31 
oktober 2005. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar förslag till beslut 2005-
10-10.     
____________________ 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Maria Wiljes förslag 
 
att  överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen. 
 
____________________ 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     1 (2) 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 139 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Yttrande över revisionsrapport: Granskning av underhållsplanering 

avseende gator, vägar, belysning och broar inom Trafik- och Fritidsnämnden 
(KS 483/05)  
 
Kommunrevisionen överlämnar rubricerade revisionsrapport 2005-05-23 och 
önskar kommunstyrelsens synpunkter på rapporten innan oktober månads utgång 
2005. 
 
Trafik- och Fritidsnämnden lämnar yttrande i protokoll 2005-09-21 § 121. 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har upprättat förslag till 
yttrande 2005-10-10. 
 
 ____________________ 
 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall föreslå 
kommunstyrelsen besluta att överlämna Kommunstyrelseförvaltningens 
(ekonomikontoret) yttrande 2005-10-10 som kommunstyrelsen svar på 
revisionsrapporten och att i det pågående budgetarbetet beakta synpunkter från 
Trafik- och Fritidsförvaltningen 2005-09-14 och Kommunstyrelseförvaltningens 
(ekonomikontoret) 2005-10-10. 
 
Maria Wilje yrkar att kommundirektören ges i uppdrag att justera 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) och Trafik- och Fritids-
förvaltningens yttranden som svar på revisionsrapporten och att Kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att ge förslag på åtgärder med tanke på revisionsrapporten. 
 
Sedan överläggningen förklarats vara avslutad ställer ordförande proposition på 
sitt eget yrkande enligt ovan mot Maria Wiljes yrkande enligt ovan och finner att 
utvecklingsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 
 
Allmänna utskottet föreslår således kommunstyrelsen besluta 
 
att  överlämna Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2005-
10-10 som kommunstyrelsen svar på revisionsrapporten, samt 
 
                                                                                                            Forts.                

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL           2 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 139, forts 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 att  i det pågående budgetarbetet beakta synpunkter från Trafik- och 

Fritidsförvaltningen enligt skrivelse 2005-09-14 och 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) enligt skrivelse 2005-10-10. 
 
Till protokollet antecknas att Kommundirektören skall lämna en redovisning 
beträffande det s k ”Asfaltmålet” vid allmänna utskottets sammanträde 2005-11-
15. 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 140 2005-10-18 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Införande av jobbdatabas för intern arbetsförmedling (KST 175/04)  

 
Vid behandling av inkommet medborgarförslag 2004-10-27 angående fråga om att 
inrätta en arbetsbytarpool för alla anställda i Falu kommun beslutade 
kommunstyrelsen 2005-04-05 § 75 bl a 
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och 
IT/organisationskontoret) att utveckla Falu Kommuns jobbdatabas i syfte att 
skapa en fungerande intern arbetsförmedling,  
att  uppdraget återredovisas till förhandlingsdelegationen och kommunstyrelsen i 
september 2005. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och IT/organisationskontoret) 
lämnar 2005-09-06 en uppdragsbeskrivning och redovisning av planerad tidplan 
för genomförande av uppdraget. 
 
____________________ 
 
Ekonomichef Jan Malmberg redogör för ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta redovisningen till protokollet, samt 
 
att  återredovisa ärendet till Allmänna utskottets sammanträde i februari 2006. 
 
   
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (It/org och  ekt) 
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