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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2006-10-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 – 17.05 Plats och tid 

Dan Westerberg (c), ordf  Claes Mankler (s)  Beslutande 
Barbro Ödlund (s) Lilian Eriksson (m)  
Ulf Elgemyr (fap) Håkan Nohrén (kd) 
Bo Andersson (s)  

Jörgen Adolphson (spi) Ej tjänstgörande 
ersättare Inger Olenius (mp), kl 13.25-17.05, ej § 130 

Sören Johansson (v) 

Kommundirektören, kanslichefen (ej § 130), ekonomichefen (ej § 130), per-
sonalchefen §§ 130-131, § 134 

Övriga deltagare 

Kompetensutv Lena Öhman, § 137 
Fastighetschefen, §§ 132-133, § 138, § 144 
Fastighetsingenjör Carina Svensson och projektanställda Paula Aspfors, § 
132 
Markchef Karin Eliasson, § 138 
Kommunjurist Mats Sörsten, § 144  

  
Claes Mankler Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2006-10-24 Justeringens tid och plats 

130 - 146 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
 

Sekreterare ……………………………………………………………... 
Taimi Hermansson 
  
 Ordförande ………………………………………………………….….. 
Dan Westerberg 
  
 Justerande ………………………………………………………….….. 
Claes Mankler 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2006-10-17  
Datum när anslaget sätts upp 2006-10-24   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2006-10-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 130   Prövning av anställningsavtal............................................................. 3 

§ 131    Revidering av samverkansavtal........................................................ 4 

§ 132   Lokalplanering - allmän styrelseinformation ..................................... 5 

§ 133   Ev försäljning av fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet .......................... 6 

§ 134   Falu kommuns framtida kostverksamhet - information om 
genomförandeplanen för den nya organisationen ................................ 7 

§ 135   Upphandling av förvaltare för Falu kommuns förvaltade 
donationer och stiftelser ....................................................................... 8 

§ 136   Lägesrapport om upphandlingspolicy med riktlinjer ......................... 9 

§ 137   Diskussion om utbildning för förtroendevalda................................. 10 

§ 138   Markförvaltning inom Övre Gruvriset (Gruvrisberget) ................... 11 

§ 139    Diskussion om omfattning och starttid för allmänna 
utskottets sammanträde i november ................................................... 12 

§ 140   Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s): Förslag till 
ny regel för kommunala tjänstemäns deltagande i privata 
bolagsstyrelser .................................................................................... 13 

§ 141   Yttrande över revisionsrapport: Revisionsrapport över 
granskning av föreningsstöd och finansiering av anläggningar 
för sport och fritid .............................................................................. 14 

§ 142   Yttrande över remiss från Utbildnings- och 
kulturdepartementet: Skolverkets utredning om prövning och 
bidrag för fristående skolor ................................................................ 15 

§ 143   Slutredovisning av projektrapport från den Parlamentariska 
Översynsgruppen................................................................................ 17 

§ 144    Antagande av kommunstyrelsens reglemente och 
delegationsordning ............................................................................. 19 

§ 145   Tidplan för behandling av motion från Maria Wilje (fap) och 
Ulf Elgemyr (fap): Föreningsbidrag................................................... 21 

§ 146    Avtackning...................................................................................... 22 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 130   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 130   Prövning av anställningsavtal   

Ärendet 
Till behandling upptas befattningskontrakt för organisations/IT-chef Jan E Fors. 

Ordförande Dan Westerberg och kommundirektör Torkel Birgersson informerar 
om ärendets beredning. 

Tidigare behandling 
Förhandlingsdelegationen föreslår vid sitt sammanträde den 13 oktober att all-
männa utskottet skall besluta att förlänga organisations/IT-chefens förordnande 
med fyra år.   

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och 
Lilian Erikssons förslag  

att  förlänga Jan E Fors förordnande som organisations/IT-chef  fr o m 2007-
02-01 t o m 2011-01-31 med villkor enligt upprättat anställningsavtal i form 
av s k befattningskontrakt vars innebörd redovisats vid dagens sammanträ-
de. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Jan E Fors 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 131   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 131    Revidering av samverkansavtal 

Ärendet 
Personalchef Inger Klangebo lämnar en muntlig lägesrapport. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens allmänna utskott informerades om ärendet i april varvid be-
slutades att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 17 ok-
tober 2006. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  

att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att återrappor-
tera ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 19 december. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 



 5 (22) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 132   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 132   Lokalplanering - allmän styrelseinformation 

                Diarienummer KST 93.03 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking och fastighetsingenjör Carina Svensson informerar 
om kommunens lokalplanering t ex lokalpolicy med internhyresprinciper. 

Paula Aspfors, som är projektanställd för att arbeta med att upprätta en ny skol-
fastighetsplan, informerar om att reviderad skolfastighetsplan beräknas läggas 
fram för antagande under 2007. 

Fastighetschefen informerar om att kommunstyrelseförvaltningens uppdrag 
(kommunstyrelsen februari 2006) att undersöka olika möjligheter för och förbe-
reda användningen av lokalerna vid Västra skolan för andra lämpliga verksam-
heter är påbörjat. 

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 § 133   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 133   Ev försäljning av fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet  

Diarienummer KS 247.06 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking lämnar en lägesrapport kring en ev försäljning av 
fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet.  

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade i april att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret och kommunfastigheter) att utreda möjligheten till för-
säljning av hela eller delar av fastigheten. 

Allmänna utskottet beslutade i maj att ta vägledningsdiskussionen till protokollet 
samt att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att åter-
rapportera ärendet till kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 29 
november 2006. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  

att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att återredo-
visa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 29 november 2006.  

Expeditioner 

                            Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 134   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 134   Falu kommuns framtida kostverksamhet - information om 
genomförandeplanen för den nya organisationen 

Diarienummer KS 149.05 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15 att fastställa ”Resonemangsförslag 
II” version 4.1 att gälla för Falu kommuns framtida kostverksamhet, vidare 
uppdrogs till kommunstyrelsen, servicenämnden, skolnämnden och socialnämn- 
den att verkställa beslutet samt att de organisatoriska förändringarna skall vara 
genomförda senast 2007-01-01. 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-05 för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan att ge Kommunstyrelseförvaltningen i upp-
drag att upprätta en genomförandeplan för den nya organisationen och redovisa 
den för kommunstyrelsens allmänna utskott senast i september 2006. 

Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om ärendet. 

Tidigare behandling 
En lägesrapport lämnades vid allmänna utskottets sammanträde i september 
varvid beslutades att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde 
den 17 oktober 2006. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2006-06-05, § 121. 

Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-15, § 98. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  

att  ta informationen till protokollet samt 

att  återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 29 november 
2006. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 135   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 135   Upphandling av förvaltare för Falu kommuns förvaltade 
donationer och stiftelser  

Diarienummer KS 128/06 

Ärendet 
Ekonomichef Jan Malmberg redovisar ärendet och förslag till beslut. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Ulf Elgemyrs och ordförande Dan 
Westerbergs förslag 

att  uppdra åt ekonomichefen att slutföra upphandlingen av förvaltningen av 
kapital samt bokföring/administrativ service för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser för treårsperioden 2007-01-01—2009-12-31 med möjlighet till två 
års förlängning samt 

att  uppdra åt ekonomichefen att underteckna avtalen. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att förvaltarens resultat kommer att redovisas till all-
männa utskottet varje år. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 136   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 136   Lägesrapport om upphandlingspolicy med riktlinjer 

Diarienummer KS 393.05 

Ärendet/Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2005-04-12 § 43 att uppdra åt kommunstyrelseför-
valtningen (ekonomikontoret och stadskansliet) att upprätta förslag till upphand-
lingspolicy och att revidera riktlinjer för upphandlingsverksamheten. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar 2006-09-18 förslag för 
fastställande enligt ovan. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-09-26 att återremittera ärendet till Kommun-
styrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för att i erforderlig utsträckning bearbe-
ta in de synpunkter som framkommit om bl a facklig medverkan samt vad som 
anförs om sociala villkor och förbud mot svartarbete i motion från Yvonne Ny-
gårds (s) 2006-09-11, samt att  ärendet tas upp för behandling igen vid allmänna 
utskottets sammanträde den 17 oktober 2006. 

Ekonomichef Jan Malmberg lämnar en redovisning av hur uppdraget bör utökas 
och förslag till reviderad tidsplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) missiv 2006-09-18 med poli-
cy och riktlinjer 2006-09-19. 

Motion från Yvonne Nygårds daterad 2006-09-11. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag  

att  ärendet tas upp för behandling igen vid allmänna utskottets sammanträde 
19 december. 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 137   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 137   Diskussion om utbildning för förtroendevalda 

Diarienummer KS 457.06 

Ärendet 
Kanslichef Eva Dahlander och kompetensutvecklare Lena Öhman informerar 
om kommande utbildning för förtroendevalda. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet informerades i september om ärendet och beslutade därvid 
att Kommunstyrelseförvaltningen beaktar dagens diskussion i pågående upplägg 
av utbildning för nyvalda förtroendevalda och återredovisar uppdraget till all-
männa utskottets sammanträde den 17 oktober 2006. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag  

att  godkänna redovisat förslag till utbildning för förtroendevalda samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 138   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 138   Markförvaltning inom Övre Gruvriset (Gruvrisberget) 

Diarienummer KS 705/06 

Ärendet 
Området Övre Gruvriset ingår i de delar av ”Översiktsplan, fördjupning för Falu 
tätort” som ska täckas över av Hållbarhetsplanen. Ett utkast till markanvänd-
ningskarta, som bl a omfattar området Övre Gruvriset, har varit ute under sam-
rådet. Markanvändningen för Övre Gruvriset har därefter diskuterats vidare mel-
lan Kommunstyrelseförvaltningen (Kommunfastigheter och Stadsbyggnads-
kontoret), Trafik & Fritidsförvaltningen och Miljöförvaltningen. Under tiden ef-
ter Hållbarhetsplanens samråd har Grönstrukturplan för Falu tätort antagits av 
Kommunfullmäktige. I den redovisas Övre Gruvrisberget som ett värdefullt re-
kreationsområde. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår 2006-09-29 att 
utskottet skall besluta att godkänna förslaget till ändrad markförvaltning för re-
miss samt remittera förslaget till ändrad markförvaltning för Övre Gruvriset till 
Trafik & Fritidsnämnden, Miljönämnden och Kommunstyrelseförvaltningen/ 
kommunfastigheter. 

Markchef Karin Eliasson informerar om ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag 2006-09-29. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Ulf Elgemyrs och ordförande Dan 
Westerbergs förslag  

att  sända förslaget till ändrad markförvaltning för Övre Gruvriset på remiss till 
Trafik & Fritidsnämnden, Miljönämnden och Kommunstyrelseförvaltning-
en/kommunfastigheter. 

Expeditioner 
Trafik & Fritidsnämnden, Miljönämnden och Kommunstyrelseförvaltningen 
(kommunfastigheter) inkl Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskon-
toret) förslag 2006-09-29 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 139   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 139    Diskussion om omfattning och starttid för allmänna utskot-
tets sammanträde i november 

Ärendet 
Ordförande Dan Westerberg önskar aktualisera omfattningen av (hel- eller halv-
dag) och starttid för det ”nyvalda” allmänna utskottets första sammanträde. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 

att   överlåta till ordföranden i det nyvalda allmänna utskottet att bestämma om-
fattning och starttid för utskottets sammanträde den 29 november. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 140   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 140   Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s): Förslag till 
ny regel för kommunala tjänstemäns deltagande i privata 
bolagsstyrelser 

Diarienummer KS 603/06 

Ärendet 
Bengt Holmquist (s) föreslår i en motion diarieförd 2006-07-28 att ledande 
tjänstemän i Falu kommun inte skall få delta som styrelseledamöter i privatägda 
företag som är beroende av bidrag från kommunen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i yttrande daterat 2006-09-28 för för-
valtningen, och företrädesvis kommundirektören, inte upplever att det varit någ-
ra problem att bedöma om enskilda tjänstemäns engagemang i det lokala före-
ningslivet i  Falu kommun rymts inom lagens råmärken. Därför finns det inte 
några skäl att införa en ny regel i kommunen som inte skulle tillåta ledande 
tjänstemän i Falu Kommun att delta som styrelseledamöter i privatägda bolag 
även i de fall då de är beroende av bidrag från kommunen. 

Beslutsunderlag 
Bengt Holmquists (s) motion diarieförd 2006-07-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2006-09-28. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall föreslå att motio-
nen avslås. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till redovisning i kommunstyrelseförvaltningens yttrande 
2006-09-28, avslå motionen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 141   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 141   Yttrande över revisionsrapport: Revisionsrapport över 
granskning av föreningsstöd och finansiering av anlägg-
ningar för sport och fritid 

Diarienummer KS 488.06 

Ärendet 
Kommunrevisionen överlämnar 2006-06-16 ”Revisionsrapport över granskning 
av föreningsstöd och finansiering av anläggningar för sport och fritid”. 

Revisorerna önskar att kommunstyrelsen och Trafik- och fritidsnämnden läm-
nar synpunkter på rapporten senast 31 oktober 2006.  

Trafik- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har samord-
nat ett yttrande daterat 2006-09-20. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2006-09-20, § 107 att ställa sig bakom det 
gemensamma tjänstemannayttrandet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport över granskning av föreningsstöd och finansiering av anlägg-
ningar för sport och fritid daterad 2006-06-16. 

Protokoll från Trafik- och fritidsnämnden 2006-09-20, § 107/yttrande från tra-
fik- och fritidsförvaltningen daterat 2006-09-20. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet 
med beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   godkänna samordnat yttrande från Trafik- och fritidsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen daterat 2006-09-20 som kommunstyrelsens 
yttrande till kommunrevisionen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 142   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 142   Yttrande över remiss från Utbildnings- och kulturdeparte-
mentet: Skolverkets utredning om prövning och bidrag för 
fristående skolor 

                Diarienummer KS 488.06 

Ärendet 

Utbildnings- och kulturdepartementet remitterar 2006-08-09 Skolverkets utred-
ning om prövning och bidrag för fristående skolor. 

Skolnämnden beslutade 2006-09-28, § 90,  
att med kompletteringen att kommunen får tillgodoräkna sig ett skäligt belopp 
för kostnader som kompensation för kommunens ansvar att bereda samtliga ele-
ver plats i kommunen skola, 
godkänna skolförvaltningens förslag till remissyttrande daterat 2006-09-11. 
 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) kompletterar skolnämndens 
yttrande 2006-10-04. 

Ekonomichef Jan Malmberg redogör för förslag till samordnat yttrande som är 
under utarbetande. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Utbildnings- och kulturdepartementet 2006-08-09: Skolverkets ut-
redning om prövning och bidrag för fristående skolor. 

Skolnämndens beslut 2006-09-28, § 90. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) yttrande 2006-10-04. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall föreslå att Kom-
munstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) samordnade yttrande 2006-10-17 
överlämnas till Skolverket som svar på rubricerade remiss. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  överlämna Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) samordnade 
yttrande 2006-10-17 till Skolverket som svar på rubricerade remiss. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
avser att ändra redaktionellt i yttrandet inför sammanträde med kommunstyrel-
sen den 24 oktober. 



 16 (22) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 142   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 143   2006-10-17  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 143   Slutredovisning av projektrapport från den Parlamentariska 
Översynsgruppen 

Diarienummer KST 162.04 

Ärendet 
Den Parlamentariska Översynsgruppen (PG) lämnar i sin slutredovisning date-
rad 2006-10-07 underlag för beslut om: 
o Generellt (ej nämndspecifikt) om sammanträden; regler och andra omstän-

digheter. 
o Nämndernas generella arbetssätt; roller, former, årsuppgifter (planering, 

uppföljningar mm). Här sker en anpassning till den nya styrmodellen. 
o Eventuella förändringar rörande utskott och andra grupperingar i kommun-

styrelsen.  
o Genom förändringar, som orsakats av förnyad styrmodell och organisa-

tionsbeslutet, kan det finnas anledningar att se om det finns anledning till 
förslag rörande nämnders och styrelsers relationer med varandra eller and-
ra ”tvärförbindelser”. Det kan t ex innebära nya informationsmöten etc, 
som är av mer fast natur. (Regelsystem kring detta) m.m. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2004-08-31, § 202, beslutat att anta 
projektdirektiv för PG. Gruppens deltagare består av 5 ledamöter; tre från majo-
riteten (Dan Westerberg, Barbro Ödlund och Ragnar Kroona) och 2 från oppo-
sitionen (Lilian Eriksson och Lars-Erik Måg).  

PG har sedan uppdraget lämnats redovisat vissa delprojekt,. ex.vis. nämndorga-
nisation för Falu kommun, antalet ledamöter och ersättare för dessa, arvodes-
regler för den politiska organisationen inkluderat de helägda kommunala bola-
gen, partistödets nivå, vissa tilläggsuppdrag som har att göra med antalet leda-
möter/ersättare m.m. för nämnder som fick en förändrad politisk organisation 
när en ny organisation för Falu kommun infördes fr.o.m. 2005-01-01, regeländ-
ring vid inkomstförlust för förtroendevalda m.m. 

Kommunfullmäktige har 2006-05-11, § 80, antagit dokumentet ”Bestämmelser 
om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Falu kommun att gälla fr o m 
2007-01-01”. I dokumentet redovisas den politiska nämndsorganisationen som 
gäller fr. o m 2007-01-01 (för kommunstyrelsens del inträder den nya organisa-
tionen i mitten av november månad 2006). 

Beslutsunderlag 
Slutredovisning av projektrapport från den Parlamentariska Översynsgruppen 
daterad 2006-10-07. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet 
med förslag från Parlamentariska Översynsgruppen vilka framgår av beslutsru-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

tan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  att  godkänna en oförändrad utskottsorganisation för kommunstyrelsen un-
der mandatperiod 2006-2010,  

att dokumentet ”Organisation för kommunstyrelsen samt dess utskott m.m.”, 
med reviderade arbetsformer gäller fr. o m 2006-11-10, 

att  ge i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen att omarbeta kommunstyrel-
sens reglemente enligt de direktiv som har lämnats av PG,  

att  ge i uppdrag åt nämnderna att snarast påbörja en översyn av arbetssätt/ ar-
betsformer för den egna nämnden kopplat till förvaltningschefens lednings-
arbete m.m.,  

att ge i uppdrag åt kommundirektören att vid behov göra en översyn av nämn-
ders/styrelsens relationer med varandra och andra tvärförbindelser, samt 

att uppdraget för PG är slutfört genom slutredovisning daterad 2006-10-07. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 144    Antagande av kommunstyrelsens reglemente och delega-
tionsordning 

Diarienummer KS 744.06 

Ärendet 
Inför den nya mandatperioden har den Parlamentariska översynsgruppen (PG) i 
sitt arbete framfört behov av ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. 
PG har haft önskemål om utökad delegation inom kommunstyrelsens verksam-
hetsområde. Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har bistått PG och 
detta har resulterat i förslag till en reviderad delegationsordning.   

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) lämnar 2006-10-09 förslag till 
reglemente för kommunstyrelsen och ändringar i kommunstyrelsens delega-
tionsordning. 

Kommunjurist Mats Sörsten redovisar förslag till ändringar i kommunstyrelsens 
nuvarande reglemente. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens reglemente antogs i sin senaste version av kommunfullmäk-
tige 2004-12-17, § 194. 

Kommunstyrelsen behandlade 2005-08-30, § 176 ”Yttrande över revisionsrap-
port angående granskning av kommunens förvaltning av skog och mark” varvid 
beslutades att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att revide-
ra reglementena för berörda nämnder och styrelser. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet 
med beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets) missiv och förslag daterade 
2006-10-09. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  att anta reviderat reglemente, version 2006-10-06, för kommunstyrelsen att 
gälla från 2006-11-15. 

Allmänna utskottet föreslår vidare kommunstyrelsen för egen del besluta 

att  återkalla uppdraget till stadskansliet 2005-08-30, § 176,  

att  godkänna ny delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från 2006-
11-15 samt 

att  beslut tagna på delegation skall anmälas till kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) avser 
att inarbeta de redaktionella ändringar, som redovisats vid dagens sammanträde, 
i reglementet och delegationsordningen inför kommunstyrelsens sammanträde 
den 24 oktober. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 145   Tidplan för behandling av motion från Maria Wilje (fap) och 
Ulf Elgemyr (fap): Föreningsbidrag 

Diarienummer KS 216.06 

Ärendet 
Ulf Elgemyr frågar efter svaret på den motion om föreningsbidrag som han till-
sammans med Maria Wilje lämnat in vid kommunfullmäktiges marssammanträ-
de 2006. Motionens förslag: att en översyn görs av föreningsbidragen inom 
kommunen. Föreningsbidraget hanteras idag av Trafik- och fritidnämnden samt 
kulturnämnden, men även de helägda kommunala bolagen stöder föreningarna 
ekonomiskt. Motionärerna vill att en utredning görs så att bestämmelserna kan 
samordnas för alla nämnder och kommunala bolag. Vidare vill de ha en rationel-
lare administration av lokalbidragen och att en utredning görs av hur stora bidrag 
som lämnats från kommunkoncernen till barn- och ungdomsverksamhet, vuxnas 
verksamhet samt elitidrott under år 2005. 

Kanslichef Eva Dahlander informerar om att Kommunstyrelseförvaltningen till-
sammans med kultur- och trafik- och fritidsförvaltningarna utarbetat samordnat 
yttrande över motionen. Yttrandet behandlas av Kulturnämnden den 26 oktober 
och av Trafik- & fritidsnämnden den 15 november (alternativt den 18 oktober). 
Härefter kommer ärendet att beredas av allmänna utskottet i november.  

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige 2006-03-09, § 28. 

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till Kommunstyrelseför-
valtningen i samråd med Trafik- & Fritidsnämnden och Kulturnämnden den 10 
mars 2006. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Ulf Elgemyrs och ordförande Dan 
Westerbergs förslag  

att  påminna Kommunstyrelseförvaltningen om motionen och  

att  ärendet bereds snarast. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 146    Avtackning 

Ordförande Dan Westerberg tackar ledamöterna i allmänna utskottet för den här 
mandatperioden. 
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