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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2006-12-19  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Utdragsbestyrkande: 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2006-12-19  
Datum när anslaget sätts upp 2006-12-22   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Plats och tid Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 08.30 - 12.15, 13.15 – 17.00 

Beslutande Dan Westerberg (c)                              
Håkan Nohrén (kd), kl 08.30-16.55        
§§ 29-46 
Barbro Ödlund (s), ej beslut § 47 
Kerstin Söderbaum Fletcher (fp) 
Bo Jönsson (m) 

Roza Güclü (s), kl 08.30-16.00, §§ 29-42
Monica Jonsson (s) §§ 43-48 
Margareta Källgren (s) kl 08.30-16.35,  
§§ 29-43 
Sören Johansson (v) §§ 44-48 
Ingrid Näsman (kd) §§ 47-48 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 
Se även sid 2 

Ingrid Näsman (kd), när hon ej tjänst-
gör enl ovan 
Monica Jonsson (s), när hon ej tjänst-
gör enl ovan 
Sören Johansson (v), när han ej tjänst-
gör enl ovan 

Anna Hägglund (c) 
Börje Svensson (fp) 
Ulf Elgemyr (fap), kl 08.30-14.50,    
§§ 29-40 
Jonny Gahnshag (s), kl 08.30- 12.15, 
§§ 29-36 

Övriga deltagare 
 
Se även sid 2 

Kommundirektören Torkel Birgersson 
Kanslichefen Eva Dahlander, §§ 29-35  
Ekonomichefen Jan Malmberg  
Fastighetschefen Olle Wiking, §§ 30-37, 41-46 
Personalchefen Inger Klangebo, §§ 29-36 
IT/Organisationschefen Jan Fors, §§ 37-48 
Arbetsmarknads- och integrationschefen Annika Nyström, § 36 
Miljöchefen Kristina Harsbo, § 37 
Stadsbyggnadschefen, §§ 37-40, 43-48 
 

  
Utses att justera Barbro Ödlund §§ 27-46, 48  och Bo Jönsson § 47 
Justeringens tid och plats Falu kommun, Rådhuset 2006-12-22 
Justerade paragrafer 29 - 48 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Barbro Ödlund, § 29-46, 48       Bo Jönsson, § 47 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2006-12-19  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Övriga deltagare 

Arne Mellqvist (s), kl 08.30- 12.15, 
§§ 29-36 
Inger Olenius (mp), kl 08.30-16.55, 
§§ 29-46 
Sten H Larsson (fap), kl 08.30-
11.55 och 13.15-17.00, §§ 29-35, 
del av 36, 37-48 
Maria Wilje (fap), kl 08.30-11.00 
och 13.15-16.55, §§ 29-33, 37-46 
 

 

Hanna Persson Join Actors, § 29  
Stina Sundvall Join Actors, § 29 
Personalsekreterare Carl Sjölin,      
§ 30 
Chef för skolförvaltningen Svante 
Hanses, § 30 
Arbetsmiljöhandläggare Lotta 
Gröndahl, §§ 30-32 
Verksamhetschef Berndt 
Löfström, § 36 
Administrativ chef Jerker 
Dahlström, § 36 
Projektledare John Nises, § 36 
Projektledare Peter Gehlin, §37 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Pers-
son 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott    2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 29    Redovisning av rapport Utbildning i FN:s 
barnkonvention 2005/2006 5 

§ 30   Redovisning från skolförvaltningen och 
omvårdnadsförvaltningen av uppföljning avseende 
revisionsrapport angående granskning av kommunens 
styrning av hälsoarbete samt redogörelse från 
personalchefen om ledarskapets betydelse för en god 
arbetshälsa 6 

§ 31   Jämställdhetspolicy och kommunövergripande 
Jämställdhetsplan för 2007 7 

§ 32   Rapport om Samverkansavtal FAS 05 8 

§ 33   Redovisning av Lönekartläggning/LOK 07 9 

§ 34   Redovisning av bisysslor inom Falu kommun 2006 10 

§ 35   Projekt om samverkan för att minska antalet 
deltidsarbetslösa och timanställda anmälda på 
Arbetsförmedlingen – Arenamodellen 11 

§ 36   Information om Kommunstyrelseförvaltningens 
(arbetsmarknads- och integrationskontor) verksamhet12 

§ 37   Ny organisation för folkhälsoarbetet 13 

§ 38   Information om utveckling och omvärlden inom IT15 

§ 39   Information om portal och e-tjänster 16 

§ 40   Disposition av IT-utvecklingsmedel 2006 17 

§ 41   Vägledningsdiskussion: Avlösning av hyreskontrakt 
med Kopparstaden 19 

§ 42   Vägledningsdiskussion: Avskrivningar - 
investeringar 20 

§ 43   Falu kommuns framtida kostverksamhet - 
information om genomförandeplanen för den nya 
organisationen 21 

§ 44   Yttrande över motion från Yvonne Nygårds (s): 
Förslag om sociala krav och förbud mot svartarbete 
vid offentlig upphandling som tillkommande 
kontraktsvillkor 22 

§ 45   Yttrande över medborgarförslag från Lauren 
Castillo: Falu kommuns upphandlingspolicy 24 

§ 46   Lägesrapport om upphandlingspolicy med riktlinjer26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47   Föreningsbidrag till handikapporganisationerna 27 

§ 48   Jul- och nyårshälsning 29
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 29   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29    Redovisning av rapport Utbildning i FN:s barnkonven-
tion 2005/2006  

Diarienummer KST 59/04 

Ärendet 
I samband med barnbokslut 2003 och tillhörande förslag till förbättringar 
beslutade kommunstyrelsen 2004-05-04, att uppdra åt personalkontoret att 
arrangera och inbjuda KF:s ledamöter till en utbildningsdag och att tillse att 
berörd personal erhöll nödvändig fortbildning inom området. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2005 genomfördes en utbild-
ning för ledamöterna. Inbjudna var också kommunens förvaltningschefer. 
Rädda Barnen, teatergruppen Join Actors, kulturförvaltningen, socialför-
valtningen och stadskansliet medverkade i genomförandet. 

Hösten 2005 utarbetade personalkontoret tillsammans med Susanne Rosén 
ledare för Join Actors, Karin Hane kulturförvaltningen och Peter Gehlin 
stadskansliet ett utbildningsprogram riktat till samtliga styrelser och nämn-
der samt ledningsgrupperna på förvaltningarna. Syftet med utbildningen har 
varit att öka kunskapen om barnkonventionen och de verktyg som finns för 
arbetet (barnchecklista, barn- och ungdomsplan, barnbokslut). Programmet 
har anpassats till varje nämnds/styrelses verksamhetsområde.  

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar 2006-11-15 en 
slutrapport av uppdraget och föreslår att uppdraget att utbilda förtroendeval-
da och personal ska anses avslutat. 

Hanna Persson och Stina Sundvall från teatergruppen Join Actors redogör 
för sin medverkan i utbildningsprogrammet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) slutrapport 2006-11-15. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta rapporten ”Utbildning i FN:s barnkonvention” till handlingarna, samt 

att  anse uppdraget att utbilda förtroendevalda och personal avslutat. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 30  R  2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30   Redovisning från skolförvaltningen och omvårdnadsför-
valtningen av uppföljning avseende revisionsrapport 
angående granskning av kommunens styrning av häl-
soarbete samt redogörelse från personalchefen om le-
darskapets betydelse för en god arbetshälsa 

Diarienummer KS 730/06 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade 2006-11-29 revisionsrap-
port angående granskning av kommunens styrning av hälsoarbete och beslu-
tade att föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelseförvaltningens yttrande 
daterat 2006-11-15, skall utgöra kommunens svar på revisorernas gransk-
ning. 

Allmänna utskottet beslutade vidare för egen del: 
att representanter från skolnämnden och socialnämnden ges i uppdrag att 
under allmänna utskottets sammanträde 2006-12-19 redovisa hur förvalt-
ningarna kommer att följa upp resultatet av revisorernas granskningsrapport 
samt redogöra för vilka eventuella åtgärder som kommer att vidtas med an-
ledning av granskningsrapporten, samt  
att personalchefen ges i uppdrag att under allmänna utskottets sammanträde 
2006-12-19 lämna en redogörelse, i enlighet med Barbro Ödlunds yrkande;  

att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att komplettera yttrandet 
daterat 2006-11-14, med en beskrivning av ledarskapets betydelse för en 
god arbetshälsa. Skrivningen ska innefatta ett gott ledarskap, ökat självstyre 
och snabbare rehabilitering, samt förslag på åtgärder för att uppnå detta. 
 
Personalsekreterare Carl Sjölin vid omvårdnadsförvaltningen och chef för 
skolförvaltningen Svante Hanses redovisar tillsammans med personalchef  
Inger Klangebo. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsens allmänna utskott 2006-11-29, § 23. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att   ta redovisningen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 31   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31   Jämställdhetspolicy och kommunövergripande Jäm-
ställdhetsplan för 2007         

Diarienummer KS 903/06 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar Jämställdhetspoli-
cy och kommunövergripande Jämställdhetsplan för Falu kommun 2007 till 
kommunstyrelsen för godkännande, ärendet består av tre delar: 

1)  Reviderad Jämställdhetspolicy och (tillika) kommunövergripande Jäm-
ställdhetsplan för 2007, skall prövas årligen av kommunfullmäktige. 

2)  Bilaga till ovannämnda plan angående sexuella trakasserier (i oförändrat 
skick) skall prövas årligen av kommunfullmäktige. 

3)  Rekommendation från Jämställdhetskommittén till förvaltningar-
na/bolagen vid upprättande av handlingsplaner. 

Arbetsmiljöhandläggare Lotta Gröndahl redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) missiv 2006-12-19/ Jäm-
ställdhetspolicy och kommunövergripande Jämställdhetsplan för 2007. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna Jämställdhetskommitténs förslag till reviderad Jämställdhets-
plan samt bilaga för 2007, samt 

att  godkänna Jämställdhetskommitténs rekommendation beträffande upp-
rättande av årliga handlingsplaner för förvaltningar och bolag. 

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del 

att  uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari 2007 inarbeta de syn-
punkter i jämställdhetsplanen som framkommit vid dagens sammanträ-
de, samt 

att  godkänna förslaget att kommunfullmäktige i temaform tar upp frågan 
om jämställdhet i samband med att planen prövas 2007-03-08. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 32   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32   Rapport om Samverkansavtal FAS 05  

Diarienummer KS 899/06 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) rapporterar om det pågå-
ende arbetet med att skriva nytt samverkansavtal FAS 05 (Förnyelse Arbets-
liv Samverkan 2005) mellan Falu kommun och de fackliga organisationer-
na. 

Personalchef Inger Klangebo och arbetsmiljöhandläggare Lotta Gröndahl 
redogör för ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg 
förslag 

att  ärendet återredovisas för beslut till allmänna utskottets sammanträde 
den 14 mars 2007, samt  

att   i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 33   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33   Redovisning av Lönekartläggning/LOK 07  

Diarienummer KS 896/06 

Ärendet 
Lönekartläggning/LOK 07 (lokala översynsförhandlingar) för Falu kommun 
redovisas av personalchef Inger Klangebo Kommunstyrelseförvaltningen 
(personalkontoret). 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta redovisning av Lönekartläggning/LOK 07 till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 34   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34   Redovisning av bisysslor inom Falu kommun 2006  

Diarienummer KS 897/06 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att man årligen skall ha en rapportering av, 
bisysslor bland de anställda i Falu kommun. Denna rapportering rekom-
menderades att Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) ansvarar 
för och att den sker i november månad.  

Personalchef Inger Klangebo Kommunstyrelseförvaltningen (personalkon-
toret) lämnar redovisning för 2006 och meddelar att samtliga kontor nu in-
kommit med redovisning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) redovisning 2006-12-06. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  godkänna dagens redovisning, samt 

att  uppdra till kommundirektören att till allmänna utskottets sammanträde 
den 17 januari 2007 lämna besked om att redovisning skett från samtli-
ga förvaltnings- och kommunstyrelsechefer. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 35  P  2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35   Projekt om samverkan för att minska antalet deltidsar-
betslösa och timanställda anmälda på Arbetsförmed-
lingen – Arenamodellen  

Diarienummer KS 900/06 

Ärendet 

Den gamla regeringen gav redan år 2000 AMS i uppdrag att, i samverkan 
med arbetsmarknadens parter, halvera deltidsarbetslösheten inom vård och 
omsorg. Som ett led i detta har Arenamodellen som metod vuxit fram. Ge-
nom att samköra registerdata skapar man en samlad bild av de deltidsarbets-
lösa och deras önskemål om sysselsättningsgrad. En arena skapas för att 
underlätta samarbetet mellan arbetsförmedlingen, arbetsgivare och de fack-
liga organisationerna i syfte att minska det ofrivilliga deltidsarbetet. Model-
len har kvalitetssäkrats inom AMS och använts under flera år i andra delar i 
landet med mycket goda resultat: 

·  Deltidsarbetslösheten har minskat 

·  Arbetsgivaren får arbetskraft 

·  Arbetstagaren får önskad arbetstid 

·  Parterna hittar gemensamma arbetsformer för fortsatt samarbete 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår 2006-12-06 att 
personalkontoret och berörda förvaltningar skall gå in i Arenamodellen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) skrivelse 2006-12-06. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) och berör-
da förvaltningar att gå in i Arenamodellen, samt 

att  uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovi-
sa utfallet av projektet till kommunstyrelsen under hösten 2007. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) för vidare information till 
berörda förvaltningar 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 36  I   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36   Information om Kommunstyrelseförvaltningens (arbets-
marknads- och integrationskontor) verksamhet 

Diarienummer KS 887/06 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
chef Annika Nyström inleder med en övergripande information om konto-
rets verksamhet. 

En närmare presentation av kontorets tre enheter redovisas enligt nedan: 

• FCU - Falu Centrum för Utbildning, redovisas av verksamhetschef 
Berndt Löfström 

• AME Arbetsmarknadsenheten, redovisas av administrativ chef Jerker 
Dahlström 

• IE Integrationsenheten redovisas, av Annika Nyström chef för Kom-
munstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 

Vidare lämnas en redogörelse för FCU:s EU-projekt 2006 av projektledare 
John Nises. 

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 § 37   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37   Ny organisation för folkhälsoarbetet  

Diarienummer KS 765/06 

Ärendet 
Inom kort kommer Falu kommun att ha styrdokument antagna inom alla tre 
dimensionerna av Hållbar utveckling; Tillväxtprogram med mål inom den 
ekonomiska dimensionen – lokala tillväxtmål; Folkhälsoprogram med mål 
inom den sociala dimensionen – lokala folkhälsomål; och Miljöprogram 
med mål inom den ekologiska dimensionen – lokala miljömål. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och miljö) föreslår i missiv 
2006-11-11 hur arbetet inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling 
ska ske – d v s det Lokala folkhälsoarbetet. Genom detta klarläggs hur arbe-
tet med att genomföra Folkhälsoprogrammet och uppnå de lokala folkhäl-
somålen, ska organiseras. Vidare föreslås en organisation under kommun-
styrelsens utvecklingsutskott och att förslaget till ny organisation av folkhäl-
soarbetet skickas ut på remiss till angivna instanser. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet och miljö) missiv 2006-11-
11/förslag till ny organisation av folkhälsoarbetet 2006-11-12.  

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta att 
förslaget till organisation av folkhälsoarbetet, daterat 2006-11-12, skickas ut 
på remiss och att remisstiden löper till och med den 15 februari 2007. 

Barbro Ödlund yrkar att angivna remissinstanser skall kompletteras med de 
politiska partierna.  

Kerstin Söderbaum Fletcher yrkar att angivna remissinstanser även skall 
kompletteras med näringslivsföreträdare.  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs, 
Barbro Ödlunds och Kerstin Söderbaum Fletchers förslag 

att  förslaget till organisation av folkhälsoarbetet, daterat 2006-11-12 skick-
as ut på remiss,  

att  angivna remissinstanser kompletteras med de politiska partierna och 
näringslivsföreträdare, samt 

att  remisstiden löper till och med den 15 februari 2007. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 37   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och miljö) för remittering 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 38   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38   Information om utveckling och omvärlden inom IT 

Diarienummer KS 815/06 

Ärendet 
IT/Organisationschef Jan Fors Kommunstyrelseförvaltningen 
(IT/Organisationskontoret) ger en överblick om: 

e-tjänster, e-portal 
Dokumenthantering mm 
Samarbete i IT-system med andra kommuner (teknik, drift, hopkopplingar, regionutveckling, 
affärsmodeller etc) 
Bredbandsläget 

 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 § 39   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39   Information om portal och e-tjänster  

Diarienummer KS 815/06 

Ärendet 
Vad en e-portal är för något och vad den innebär för kommuner och Falu 
kommun i synnerhet presenteras. Punkten har karaktären av vägledningsdis-
kussion med syfte att öppna för en vidare förståelse för den starkaste ut-
vecklingstrenden inom IT och kommuner. E-portalen är en del av e-falun, 
som består av olika delar för att fortsätta att utveckla en rationell e-
förvaltning. 

IT/Organisationschef Jan Fors informerar. 

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 § 40   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40   Disposition av IT-utvecklingsmedel 2006  

Diarienummer KST 137/98 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 1998-06-16, § 100, bl a att godkänna system 
med personaldatorer med policy i enlighet med förslag daterat 1998-05-31 
samt att uppdra åt IT/Organisationskontoret, Ekonomikontoret och Perso-
nalkontoret att genomföra systemet i enlighet med förslaget.  

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade 1998-10-09, § 113, att 
Falu Kommun använder hälften av de besparade arbetsgivaravgifterna, som 
uppkommit via ”leasing” av personaldatorer, för att reducera hyrbeloppet 
till de anställda, att övriga medel används för omkostnader i samband med 
personaldatorsystemet och IT-satsningar samt att dessa medel förfogas av 
kommunstyrelsens allmänna utskott. 

IT/Organisationschef Jan E Fors redogör för ärendet och förslag till beslut 
utifrån Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) 
PM/förslag 2006-12-18. (utdelas till ledamöterna). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) PM/förslag 
2006-12-18. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kostnader för hantering av Hem-PC godkänns för utbetalning av It-
utvecklingsmedel till Ekonomikontoret  till ett belopp på 11 000 kr, till 
Personalkontoret på 105 000 kr och till IT/Organisation på 210 000 kr, 

att  godkänna att resterande medel av IT-utvecklingsmedel för 2006 
(532kkr), enlig förslag, daterat 2006-12-18, används för utbyggnad av e-
portal och e-tjänster under 2007, samt 

att  tidigare avsatta IT-utvecklingsmedel på 689 kkr kan disponeras för e-
portal och e-tjänster under 2007. 

Protokollsanteckning 

Allmänna utskottet noterar Kommunstyrelseförvaltningens 
(IT/Organisationskontoret) avsikt, att i samband med bokslutsarbetet för 
2006, hemställa om överföringar av ytterligare medel från överskott inom 
kontoret för att nyttjas för utveckling av e-portal och e-tjänster. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 40   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 41   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41   Vägledningsdiskussion: Avlösning av hyreskontrakt med 
Kopparstaden  

Diarienummer KS 174/06 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastig-
heter) leder en vägledningsdiskussion om avlösning av hyreskontrakt, avse-
ende Hosjögården, med Kopparstaden. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta dagens diskussion till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 42   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42   Vägledningsdiskussion: Avskrivningar - investeringar  

Diarienummer KS 174/06 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastig-
heter) leder en vägledningsdiskussion om avskrivningar – investeringar. 

Ekonomichef Jan Malmberg lämnar kompletterande information i ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta dagens diskussion till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 43  F  2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Diarienummer KS 149/05 

Ärendet 
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om det pågående arbetet 
enligt beslut vid allmänna utskottets sammanträde 2006-11-29. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15 att fastställa ”Resonemangsför-
slag II” version 4.1 att gälla för Falu kommuns framtida kostverksamhet, 
vidare uppdrogs till kommunstyrelsen, servicenämnden, skolnämnden och 
socialnämnden att verkställa beslutet samt att de organisatoriska förändring-
arna skall vara genomförda senast 2007-01-01. 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-05 att ge kommunstyrelseförvaltning-
en i uppdrag att upprätta en genomförandeplan för den nya organisationen 
och redovisa den för kommunstyrelsens allmänna utskott senast i september 
2006. 

En lägesrapport lämnades vid allmänna utskottets sammanträde i september 
och oktober 2006, varvid beslutades att ärendet skulle återredovisas till all-
männa utskottets sammanträde den 17 oktober 2006. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-10-17 att ärendet skulle återredovisas till 
allmänna utskottets sammanträde den 29 november 2006.  

Vid allmänna utskottets sammanträde den 29 november 2006 beslutades att 
ärendet ska återredovisas vid dagens sammanträde. Kommundirektör Torkel 
Birgersson och ekonomichef Jan Malmberg redovisar ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde den 17 janu-
ari 2007, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 44  Y  2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44   Yttrande över motion från Yvonne Nygårds (s): Förslag 
om sociala krav och förbud mot svartarbete vid offentlig 
upphandling som tillkommande kontraktsvillkor  

Diarienummer KS 676/06 

Ärendet 

Fullmäktigeledamoten Yvonne Nygårds föreslår i en motion daterad 2006-
09-11 kommunfullmäktige besluta  

- att applicera Stockholms stads och Stockholms läns landstings kriterier 
för anställningsvillkor och arbetsmiljö vid upphandlingar i Falu kom-
muns förvaltningar och bolag. 

- att förvaltningar och bolag inom Falu kommuns vid upphandling skall 
jämföra omfattningen av ett aktuellt företags verksamhet med dess inbe-
talningar av skatt och sociala avgifter. 

- att förvaltningar och bolag inom Falu kommun vid upphandlingar skall 
genomföra en skälighetsbedömning, mot bakgrund av ovanstående, av 
rimliga nivåer för sociala kostnader vid offentlig upphandling 

- att förvaltningar och bolag inom Falu kommun av leverantörer som ett 
särskilt tillkommande kontraktsvillkor kräver att arbetstagarna som utför 
entreprenad inom Falu kommuns koncern erhåller sociala villkor som 
lägst uppfyller normala standardnivåer i tillämpliga branschavtal.   

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande 2006-12-
11 med förslag till beslut vilket framgår av beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Yvonne Nygårds (s) motion daterad 2006-09-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 2006-
12-11. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  kommunen genom att använda sig av särskilda kontraktsvillkor vid 
upphandling - inom ramen för vad som är möjligt enligt EG-direktiven - 
ska medverka till att leverantörer tillämpar anställningsvillkor och andra 
villkor som motsvarar branschspecifika avtal, samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 44  Y  2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  motionen därmed är bifallen i den del som avser krav på leverantörer att 
ha anställningsvillkor motsvarande branschspecifika avtal, medan den 
avslås i övriga delar. 

Allmänna utskottet föreslår vidare kommunstyrelsen för egen del besluta 

att  uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att utforma 
dels särskilda kontraktsvillkor dels rutiner som säkerställer att de sär-
skilda kontraktsvillkoren kan kontrolleras. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 45   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45   Yttrande över medborgarförslag från Lauren Castillo: 
Falu kommuns upphandlingspolicy  

Diarienummer KS 804/06 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Lauren Castillo föreslår i ett medborgarförslag date-
rat 2006-11-01 att kommunfullmäktige beslutar: 

Att Falu kommun fastslår att man i sin offentliga upphandling avser att inte 
medverka till brott mot deklarationen om de mänskliga rättigheterna och 
ILO:s kärnkonventioner. 

Att kommunen i sin upphandlingspolicy formulerar övergripande mål om att 
alla leverantörer skall respektera ILOs kärnkonventioner genom hela pro-
duktionskedjan. 

Att kommunen utreder hur man bäst arbetar med uppföljning av den nya 
policyn. 

Att kommunen som ett första steg mot att genomföra den nya policyn, på-
börjar en dialog kring mänskliga och fackliga rättigheter med kommunens 
leverantörer av livsmedel och arbetskläder. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande 2006-12-
07 med förslag till beslut vilket framgår av beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Lauren Castillos medborgarförslag daterat 2006-11-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 2006-
12-07. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  kommunen genom att använda sig av särskilda kontraktsvillkor vid 
upphandling - inom ramen för vad som är möjligt enligt EG-direktiven -  
ska bidra till uppfyllandet av deklarationen om de mänskliga rättighe-
terna och ILO’s kärnkonvention och därmed är medborgarförslagets 
första att-sats  bifallen, samt 

att  övriga att-satser i medborgarförslaget efter vad som anförts av kom-
munstyrelseförvaltningen är besvarade. 

Allmänna utskottet föreslår vidare kommunstyrelsen för egen del besluta 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 45   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  uppdra åt ekonomikontoret att följa de framtida diskussionerna om att ta 
sociala hänsyn vid offentlig upphandling. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 46   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46   Lägesrapport om upphandlingspolicy med riktlinjer  

Diarienummer KS 393/05 

Ärendet/Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2005-04-12 § 43 att uppdra åt kommunstyrel-
seförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) att upprätta förslag till 
upphandlingspolicy och att revidera riktlinjer för upphandlingsverksamhe-
ten. 

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

Allmänna utskottet beslutade 2006-09-26 att återremittera ärendet till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för att i erforderlig ut-
sträckning bearbeta in de synpunkter som framkommit om bl a facklig med-
verkan samt vad som anförs om sociala villkor och förbud mot svartarbete i 
motion från Yvonne Nygårds (s) 2006-09-11, samt att ärendet tas upp för 
behandling igen vid allmänna utskottets sammanträde den 17 oktober 2006. 

Ekonomichef Jan Malmberg lämnade en redovisning av hur uppdraget bör 
utökas och förslag till reviderad tidsplan vid allmänna utskottets samman-
träde den 17 oktober, varvid beslutades att ärendet tas upp för behandling 
vid allmänna utskottets sammanträde den 19 december 2006. 

Ekonomichef Jan Malmberg redogör för policy och riktlinjer för upphand-
ling utifrån version 2.4. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) policy och riktlinjer för 
upphandling utifrån version 2.4, daterat 2006-11-29. 

Beslut       

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg 
förslag 

att  uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att utifrån 
dagens diskussion återredovisa ärendet för beslut till allmänna utskottets 
sammanträde den 17 januari 2007. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 47   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47   Föreningsbidrag till handikapporganisationerna  

Diarienummer KS 860/06 

Ärendet 
Handikapporganisationerna har bidrag från Falu Kommun för sin verksam-
het. Bidraget grundas på dels medlemsantalet dels kostnader som organisa-
tionerna har för lokaler och lönebidragsanställda. Under den tid kommunens 
ekonomi var under större press än idag gjordes en nedskärning av den del av 
bidraget som lämnas per medlem. Bidraget i denna del reducerades från 60 
till 20 kronor per medlem och år och har varit på denna nivå allt sedan för-
ändringen gjordes. 

Kommunala Handikapprådets arbetsutskott har vid sammanträde 2006-10-
19 beslutat ansöka om att bidraget per medlem skall höjas till 30 kronor per 
medlem och år from 1 januari, 2007. Rådet anger att det skulle ge handi-
kapporganisationerna ca 23 tkr i ökat bidrag (beräknat på medlemsantalet 
för 2006). 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) överlämnar frågan om 
ökat föreningsbidrag till den politiska beslutsinstansen att ta ställning till i 
yttrande 2006-11-30. 

Beslutsunderlag 

Kommunala Handikapprådets arbetsutskottets protokoll 2006-10-19, § 47. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2006-10-30.  

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  höja grundbidraget till 30 kr per medlem from 2007-01-01, 

att  höjningen för 2007 finansieras inom Kommunstyrelseförvaltningens 
(stadsbyggnadskontoret) ram, samt 

att  uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och 
stadsbyggnadskontoret) att se över den framtida lokalförsörjningen för 
handikapporganisationerna. 

 
Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att Barbro Ödlund (s) inte deltar i beslutet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 47   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunala Handikapprådet 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter, stadsbyggnadskontoret 
och ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 48   2006-12-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48   Jul- och nyårshälsning 

 

Ordförande Dan Westerberg tillönskar allmänna utskottets ledamöter och 
tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Kommundirektör Torkel Birgersson önskar på tjänstemännens vägnar leda-
möterna detsamma. 
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