
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-10-04 
 

Plats och tid Sessionssalen i Rådhuset, Falun, kl 13.15 – 16.55 

 Dan Westerberg (c), ordförande  
Barbro Ödlund (s) 
Ulf Elgemyr (fap) 
Renée Andersson (s) 
 

Carin Gustafsson (s) 
Lilian Eriksson (m)  
Håkan Nohrén (kd) 
 

Ej tjg ersättare 

 

Jonny Gahnshag (s), kl 13.15-15.20,  
§§ 114-115 och del av § 116 
Anki Bergström (s) 
 
 

Helena Nylund Svahn (m) 
Olle Holmkvist (spi) 
Sören Johansson (v) 
 

Övriga deltagare  

 

Kommundirektören 
Kanslichefen 
Ekonomichefen /t f Personalchefen  
Stadsbyggnadschefen, § 114 
IT/Organisationschefen, §§ 114-117 
och §§ 119-120 
Fastighetschefen, §§ 114-117 och  
§§ 119-120 
Näringslivschefen, § 114 
Miljöchefen, § 114 
 

Controller Kenneth Kraft, §§ 114-115 
Upphandlingschef Ulla Gustavsson, 
§§ 115-116 
Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holm-
dahl, § 118 
Jurist/nämndadm Cecilia Danielsson 
 
 

Utses att justera  Barbro Ödlund  

Justeringens plats och tid Falu kommun, Rådhuset 2005-10-17                      
Exkl § 117 som justerats 2005-10-04 

Sekreterare 

 
Paragrafer 114-122 

 Cecilia Danielsson   

Ordförande 

 
  

 Dan Westerberg    

Justerande 

 
  

Underskrifter 

 Barbro Ödlund   

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 2005-10-04  
Datum för anslags uppsättande  2005-10-17                              Exkl § 117 som anslagits 2005-10-05 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift   
 Kerstin Bryskhe Persson  

Utdragsbestyrkande 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-10-04 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Innehållsförteckning 

 
§ 114  Verksamhetsplanering 2006-2008 – Kommunstyrelsens budget (KS 01/05) 
 

§ 115  Upphandlingsverksamheten – lägesrapport (KS 393/05) 
     
§ 116  Vägledningsdiskussion angående aktuella upphandlingsärenden             

(KS   393/05) 
 
§ 117  Ombyggnation av Bjursåsskolan, Hus G – antagande av entreprenörer  

(KS 690/05) 
 

§ 118  Information om miljökonsekvensbeskrivning Svärdsjövattendragen      
(KST 180/01) 

 
§  119  Yttrande över motion från Krister Andersson (v), Sören Johansson (v), 

Keijo Nieminen (v), Inger Nyqvist (v) och Pia Persson (v): Feministiskt 
självförsvar för tjejer i skolan (KST 178/04) 

 
§ 120  Framtida organisation för vuxnas lärande, arbetsmarknadsfrågor, eventuell 

daglig verksamhet (LSS) och Datorteket (KST 125/04) 
 
§ 121  Finsam – Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Dalarna 

(KST 10/04)      
                                 
§ 122  Uppföljning av kommunstyrelsens beslut 2005-04-26, § 113, angående 

kapitalförvaltning av Falu kommuns förvaltade stiftelser (KS 30/05)  
     
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 114 2005-10-04 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Verksamhetsplanering 2006-2008 – Kommunstyrelsens budget (KS 01/05) 

 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redovisar för kommunstyrelsens 
budget för 2006. I underlaget ingår kommunstyrelsekontorens verksamhet, be-
slutsorgan (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott), vuxnas lä-
rande och arbete i vilket ingår verksamheter för flykting, integration arbetsbefräm-
jande åtgärdare och FCU, samt ej förvaltningsanknuten verksamhet som i sin tur 
delats upp i bidrag och stöd till annan samt beställarfunktion (Räddningstjänsten 
och friskolor). 
 
____________________ 
 
Kommundirektör Torkel Birgersson redogör för ärendet.   
 
IT/Organisationschef Jan Fors och ekonomi-/ t f personalchef Jan Malmberg in-
formerar om exempel på en modell för kostnadsbaserade tjänster. 
 
Kanslichef Eva Dahlander och Stadsbyggnadschef Per Grundström lämnar kom-
pletterande information om behov av ramförstärkning. 
 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Dan Westerbergs förslag 
 
att   avsätta 1 Mkr i särskild pott för utvecklingsfrågor kopplade till tillväxt/ håll-
bar utveckling, som finansieras genom ramväxling med Beslutsorgan, 

 
att  avsätta 1 Mkr av kompetensutvecklingsmedel för att leda, planera och utvär-
dera insatser främst inom områdena kompetens-, arbetsmiljö- och hälsoutveckling, 
som finansieras inom ramen för personalpolitiska åtgärder, samt 
 
att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
_____________________ 
 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 115 2005-10-04 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Upphandlingsverksamheten – lägesrapport (KS 393/05) 

 
Allmänna utskottet beslutade 2005-04-12 § 43 bl a 
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (Ekonomikontoret i samråd med 
Stadskansliet) att upprätta förslag till upphandlingspolicy och att revidera riktlin-
jer för upphandlingsverksamheten, 
att tillse att kompetenshöjning på upphandlingsområdet sker inom kommunens 
förvaltningar och bolag,  
att avge en lägesrapport i ärendet vid allmänna utskottets sammanträde den 20 
september 2005. 
 
Allmänna utskottet beslutade vidare 2005-06-14 § 92 bl a  
att politikens medverkan i upphandlingsprocessen i ett tidigt skede tas med i arbe-
tet med upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandlingsverksamheten.  
 
____________________ 
 
Till ledamöterna har utsänts synpunkter på upphandling av papper, diarieförda 
2005-09-19, och svar från upphandlingsenheten, daterat 2005-08-23, och från 
kommunstyrelsens ordförande, daterat 2005-09-23 (handlingarna har utsänts elek-
troniskt och utdelas även vid dagens sammanträde). 
 
Ekonomichef Jan Malmberg lämnar en lägesrapport i ärendet. Kommundirektör 
Torkel Birgersson lämnar kompletterande information.  
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
 
Till protokollet antecknas att uppdraget återredovisas, för beslut om policy och 
riktlinjer vid allmänna utskottets sammanträde den 13 december 2005.  
 
____________________ 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

    
 

 

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 116 2005-10-04 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Vägledningsdiskussion angående aktuella upphandlingsärenden (KS 393/05) 

 
Ekonomichef Jan Malmberg informerar om ärendet. Upphandlingschef Ulla Gus-
tavsson lämnar kompletterande information.  
 
Till ledamöterna utdelas förteckning över aktuella upphandlingsärenden ”Upp-
handlingar som kommer att påbörjas eller är påbörjade under hösten 2005”. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta diskussionen till protokollet. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 117 2005-10-04 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Ombyggnation av Bjursåsskolan, Hus G – antagande av entreprenörer  

(KS 690/05) 
 
Till ledamöterna utdelas beslutsunderlag från Kommunstyrelseförvaltningen 
(kommunfastigheter) daterat 2005-09-19. 
 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  anta entreprenörer enligt nedan för ombyggnad av Bjursåsskolan Hus G mot 
en anbudssumma om 3 070 000 kronor exkl moms 

- Byggentreprenör: Trond Bygg AB, anbudssumma 1 600 000 kr 
- Elentreprenör: Henningsons el AB, anbudssumma 330 000 kr 
- Ventilationsentreprenör: Wikers Plåt AB, anbudssumma 468 000 kr 
- Rörentreprenör: Bravida Nord AB, anbudssumma 490 000 kr 
- Styrentreprenör: TAC, anbudssumma 182 000 kr 

 
 
att  uppdra till fastighetschefen att teckna avtal med entreprenörer enligt ovan, 
samt 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KS-förvaltningen (KFA) för vidare exp 
till berörda 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 118 2005-10-04 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Information om miljökonsekvensbeskrivning Svärdsjövattendragen (KST 

180/01) 
 
Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl informerar om ärendet. 
 
Till ledamöterna utdelas en sammanfattning, daterad 2005-10-04 ”Information till 
kommunstyrelsens allmänna utskott gällande projektet förebyggande åtgärder i 
Svärdsjövattendraget”.  
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
 
 
Till protokollet antecknas att ärendet återredovisas senast under februari 2006. 
 
____________________ 
 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 119 2005-10-04 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Yttrande över motion från Krister Andersson (v), Sören Johansson (v), Keijo 

Nieminen (v), Inger Nyqvist (v) och Pia Persson (v): Feministiskt självförsvar 
för tjejer i skolan (KST 178/04) 
 
Kommunfullmäktigeledamöterna Krister Andersson (v), Sören Johansson (v) 
Keijo Nieminen (v), Inger Nyqvist (v) och Pia Persson (v) föreslår i en motion, 
daterad 2004-10-29 att samtliga tjejer på kommunens högstadie- och gymnasie-
skolor skall erbjudas kurser i feministiskt självförsvar under skoltid. 
 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2005-05-19 § 48 och föreslår att kommunsty-
relsen skall besluta enligt skolförvaltningens och Faluns lokalt brottsförebyggande 
råds samordnade yttrande 2005-05-02, att motionen skall avslås samt att skol-
nämnden för egen del noterar att motionärerna aktualiserat en viktig fråga. Frågan 
får hanteras inom ramen för skolans uppdrag och det av staten reglerade ansvaret. 
 
Faluns lokalt brottsförebyggande råd har 2005-06-15 beslutat att ställa sig bakom 
framskrivet förslag till yttrande, daterat 2005-05-02. 
____________________ 
 
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs för-
slag, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  , med hänvisning till vad skolnämnden anfört 2005-05-19 § 48, avslå motio-
nen. 
 
_____________________ 
 
 
                                                                                                                  

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL       

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 120 2005-10-04 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Framtida organisation för vuxnas lärande, arbetsmarknadsfrågor, eventuell 

daglig verksamhet (LSS) och Datorteket (KST 125/04) 
 
I samband med fastställande av ny nämnd- och förvaltningsorganisation för Falu 
kommun beslutade kommunstyrelsen för egen del 2004-11-30, § 268   bl a  
att uppdra åt kommundirektören att utreda vidare framtida organisation för vuxnas 
lärande, arbetsmarknadsfrågor, eventuell daglig verksamhet (LSS) och Datorteket.
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör för uppdraget i rapport ”Vuxnas lärande 
och arbete” slutversion 2005-09-15 och förslag till beslut i missiv, slutversion 
2005-09-25. 
____________________ 
 
IT/Organisationschef Jan Fors informerar om ärendet. 
 
T f personalchef Jan Malmberg informerar om att ärendet kommer att diskuteras 
vid Centrala Samverkansgruppens sammanträde den 10 oktober. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
 
Till protokollet antecknas att ärendet förs upp för beslut vid allmänna utskottets 
sammanträde den 18 oktober 2005.  
 
_____________________ 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 121 2005-10-04 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Finsam - Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Dalarna  

(KST 10/04) 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2004-06-15 § 111 bl a att anmäla 
intresse från Falu kommun att ingå i Finsam i Dalarna och att uppdra till kom-
mundirektören att utse förhandlingsansvariga.  
 
Allmänna utskottet har därefter erhållit löpande information i ärendet. 
 
Kommundirektören lämnar utredning angående finansiell samordning inom reha-
biliteringsområdet (FINSAM) daterad 2005-09-15 och föreslår kommunstyrelsen 
besluta att Falu kommun skall ingå i ett finansiellt samordningsförbund enligt 
”lagen om finansiell samordning”, i enlighet med liggande utredning, att Falu 
kommun avsätter 1.000.000 kronor för bildandet och det första verksamhetsåret 
av ”FINSAM-Falun” samt att Falu kommun, när övriga parter tagit erforderliga 
beslut, i Kommunstyrelsen utser styrelserepresentanter. 
 
   
 
T f personalchef Jan Malmberg informerar om att ärendet kommer att diskuteras 
vid Centrala Samverkansgruppens sammanträde den 10 oktober. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
 
Till protokollet antecknas att ärendet förs upp för beslut vid allmänna utskottets 
sammanträde den 18 oktober 2005. 
 
   

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 122 2005-10-04 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Uppföljning av kommunstyrelsens beslut 2005-04-26, § 113, angående kapi-

talförvaltning av Falu kommuns förvaltade stiftelser (KS 30/05) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-26, § 113, att uppdra åt Kommunstyrelse-
förvaltningen (ekonomikontoret), i samråd med kommunstyrelsens presidium och 
Olle Holmkvist (spi), att inför ny avtalsperiod avseende fondförvaltare se över hur 
uppdraget fullgjorts hittills och utveckla profil framöver. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2005-08-16 § 112  
att med anledning av dagens diskussion uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen 
(ekonomikontoret) att till allmänna utskottets sammanträde den 20 september 
2005 återkomma med beslutsunderlag i ärendet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redogör för ärendet i yttrande 
daterat 2005-09-22 och förordar att kommunen även fortsättningsvis upphandlar 
en förvaltare som tillika har ansvaret för bokföring/administration. 
 
____________________ 
 
Ekonomichef Jan Malmberg informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) förhandla med 
Carlson Investment Management AB om en förlängning av det befintliga avtalet 
samt att påbörja upphandlingen av blivande förvaltare så snart det är möjligt, samt
 
att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att göra en över-
syn av ”Placeringspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser”.  
 
_____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KS-förvaltningen (EKT) 

     

     



 


	Barbro Ödlund (s)
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