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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-08-15  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 13.15-16.45 Plats och tid 

Dan Westerberg (c) ordf. Kerstin Söderbaum Fletcher (fp) Beslutande 
Barbro Ödlund (s) Margareta Källgren (s) 
Håkan Nohrén (kd) Monica Jonsson (s) 
Bo Jönsson (m) 

Inger Olenius (mp)  Jonny Gahnshag (s) 13.15-15.00, 
16.05- 16.45, ej §§ 100 - 103,107 

Ej tjänstgörande 
ersättare Sten H Larsson (fap) 

Maria Wilje (fap) Anna Hägglund (c) 13.15-15.00 §§ 
98,99,104,111, Leif Löfberg (fap) 

Ingrid Näsman (kd) Annalena Stenberg Carlsson (s) 
Sören Johansson (v) 13.15- 15.00, 
15.55-16.45, ej §§ 100-103,106 

Börje Svensson (fp) 
Lilan Eriksson (m) 

Kommundirektör Torkel Birgersson, ej med §§ 101,102, 104,107 Övriga deltagare 
Se även sid 2 Kanslichef Eva Dahlander 

Ekonomichef Jan Malmberg 
Fastighetschef Olle Wiking ej §§ 102,103,106,112-115 
IT/Organisationschef Jan E Fors, ej med §§ 103,112-115 
Stadsbyggnadschef Per Grundström, ej §§ 112-115  

 
 

  
Margareta Källgen Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2007-08-22 Justeringens tid och plats 

98-114 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Åsa Lundström 

Sekreterare 

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

Ordförande 

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

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2007-08-15  
Datum när anslaget sätts upp 2007-08-22 Datum när anslaget tas ner       
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-08-15  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Miljöchef Kristina Harsbo närvarande §§ 98,99,105,112 
Näringslivschefen Hans Ahlin närvarande §§ 99,104,105 
Kulturnämndens ordförande Jan Olof Monelius, närvarande §§ 100,105 
Kulturchef Pelle Ahnlund närvarande §§ 100,105 
Arbetsmarknads och integrationschef Annika Nyström, närvarande §§ 98,99,104,111 
Upphandlingschef Ulla Gustavsson, närvarande §§ 98,99,104 

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott T§ 98   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 98 Vägledningsdiskussion om livsmedelsupphandling ...............5 

§ 99 Vägledningsdiskussion över fortsatt arbete med 
svenska för invandrare

 
................................................................6 

§ 100 Information från kommunfastigheter ........................................8 

§ 101 Information från IT/Organisationskontoret .............................9 

§ 102 Vägledningsdiskussion för markförvaltningen Övre 
Gruvriset (Gruvrisberget) - efter remiss

 
.................................10 

§ 103 Ny huvudman för Kulturarvet .................................................12 

§ 104 Räddningsstation i Falun - upphandling av 
entreprenör för solcellsanläggning. Återredovisning.

 
..........14 

§ 105 Namnbyte på kulturförvaltningen samt förändring 
av tjänst

 
.......................................................................................16 

§ 106 Information om Vikaskolan .....................................................18 

§ 107 Remiss från Skolverket: ansökan från 
Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande av 
och rätt till bidrag för en fristående grundskola i 
Falu kommun

 

.............................................................................19 

§ 108 Remiss från Skolverket: ansökan från Nordens 
Tekniker Institut AB (NTI) om statlig tillsyn och 
rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i 
Falun

 

...........................................................................................21 

§ 109 Remiss från Skolverket: ansökan från 
Yrkesakademin AB om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasieskola i Falu 
kommun.

 

.....................................................................................23 

§ 110 Remiss från Skolverket: ansökan från Baggium AB 
om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående 
gymnasieskola i Falu kommun

 

................................................25 

§ 111 Tecknande av 3-årigt avtal mellan Migrationsverket 
och Falu kommun

 
......................................................................27 

§ 112 Yttrande över rapport över granskning av bokslut 
2006

 
............................................................................................29 

§ 113 Yttrande över motion från Maria Wilje (fap): Anslå 
femtio extra semesterdagar till Falu Kommuns 
anställda

 

......................................................................................30 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 98   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Återremiss - Plusjobbare i Falu kommun ..............................31 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 98   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Vägledningsdiskussion om livsmedelsupphandling 

Diarienummer KS 0454/07 

Ärendet 
Ekonomichef Jan Malmberg och upphandlingschef Ulla Gustavsson före-
drar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-
08-01. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  att ärendet återredovisas på allmänna utskottet sammanträde 2007-09-
25, samt 

att  ta vägledningsdiskussionen till protokollet i enlighet med dagens dis-
kussion. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 99   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Vägledningsdiskussion över fortsatt arbete med 
svenska för invandrare 

Diarienummer KS0605/07 

Ärendet 
De insatser som tidigare gjorts för att flyktingar/invandrare ska bli integre-
rade på den svenska arbetsmarknaden har inte varit tillräckliga. Med de nya 
s.k. instegsjobben och arbetsplatsförlagd yrkesutbildning, enligt den modell 
som arbetats fram inom Yrkesspåret, ökar förutsättningarna väsentligt. 

För att vara aktuell för instegsjobb kan det bli nödvändigt att delta i svensk-
undervisning på andra tider än de som nu förekommer, t ex kvällar och hel-
ger, det kan även bli aktuellt att undervisningen sker direkt på arbetsplatsen 
eller i lokaler i andra kommundelar än Falu centralort. 

Insatser som syftar till en bra integration för flyktingar ska utvärderas och 
ständigt förbättras. 

Undervisningen av svenska för invandrare bör differentieras i högre grad än 
vad som nu sker, när, hur och var lärandet bäst sker är individuellt. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads och integrationskontoret) 
förslår allmänna utskottet i sin skrivelse daterad 2007-07-09 utskottet beslu-
ta fortsatt arbete med att hitta nya former i verksamheten svenska för in-
vandrare, instegsjobb och arbetsplatsförlagd utbildning, att ge ansvarsfrihet 
till arbetsmarknads- och integrationsenheten att utforma detta arbete, samt 
att ta i övrigt informationen till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads och integrationskontoret) 
skrivelse daterad 2007-07-09. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads och integra-
tionskontoret) att i samråd med skolförvaltningen fortsätta arbetet med 
att hitta nya verksamhetsformer för sfi, instegsjobb och arbetsplatsför-
lagd utbildning i enlighet med diskussionerna vid dagens sammanträde, 

att  ärendet återredovisas vid allmänna utskottets sammanträde 2007-11-14, 
samt  

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 99   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads och integrationskontoret) 

Skolförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 100   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Information från kommunfastigheter 

Diarienummer KS 138/07, KS 571/07 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking föredrar de olika handlingsalternativ som före-
ligger beträffande utvecklingen av äldreboendena i Falu kommun. Han fort-
sätter med att beskriva arbetet för Svärdsjöskolan och ger avslutningsvis en 
kort information om arbetet med branden i Engnellska huset i centrala Fa-
lun. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 101   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Information från IT/Organisationskontoret 

Ärendet 
IT/organisationschef Jan E Fors informerar om upphandling av inpasse-
ringssystem för Visitor center. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (IT-organisationskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 102V  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Vägledningsdiskussion för markförvaltningen Övre 
Gruvriset (Gruvrisberget) - efter remiss 

Diarienummer KS 705/06 

Ärendet/tidigare behandling 
Gruvrisberget är av stort intresse som tätortsnära friluftsområde och har i 
delar även kulturhistoriskt intresse och naturvärden. Befolkningen i bl.a. 
Övre Gruvriset och Pilbo värnar om området och hör emellanåt av sig med 
synpunkter på användning och skötsel. Det finns redovisat som ett viktigt 
rekreationsområde i Grönstrukturplanen. Marken bör därför förvaltas med 
ett rekreationsperspektiv, utom för område 11 där det istället är naturvärde-
na som bör gynnas. Eftersom det är Trafik & Fritid respektive Miljö som 
har kunskaperna om hur områdena ska skötas ur dessa perspektiv, bör mark-
förvaltningen ändras. 

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till förändrad markförvaltning inom 
Kommunens mark på Gruvrisberget, bilaga A. Förslaget har varit remitterat 
till Trafik- & Fritidsnämnden, Miljönämnden och Kommunstyrelseförvalt-
ningen/kommunfastigheter, vilka har svarat. Kommunstyrelsens allmänna 
utskott 2006-10-17 beslutade att sända ärendet på remiss. 

Miljönämnden beslutade 2006-12-06 att överlämna miljöförvaltningens 
synpunkter, daterade 2006-11-23, som sitt eget yttrande över förslaget på 
ändrad markförvaltning, samt att i övrigt tillstyrka förslaget till ändrad 
markförvaltning på Övre Gruvriset.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår i sin skri-
velse daterad 2007-07-31 allmänna utskottet besluta att ändra indelningen i 
markförvaltningen enligt tabell 1 och karta bilaga E i kommunstyrelseför-
valtningens skrivelse, att ta med Trafik & Fritidsnämndens begäran om me-
del i budgetprövningen för 2008, med ett engångsbelopp på 372 000 kronor 
och ett årligt belopp på 312 000 kronor fr.o.m. 2008, samt att uppdra åt Tra-
fik- & Fritidsnämnden, i samråd med Miljönämnden och kommunstyrelse-
förvaltningen/stadsbyggnadskontoret, att utreda och föreslå lämplig skydds-
form för områdena enligt tabell 1. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) skrivelse 2006-09-
29 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) skrivelse daterad 
2006-11-08 

Miljönämndens beslut 2006-12-06 § 105/Miljöförvaltningens tjänsteskrivel-
se daterad 2006-11-23. 

Trafik och fritidsnämndens beslut 2006-12-13 § 142/Trafik och fritidsför-
valtningens yttrande daterat 2006-11-23. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 102V  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) skrivelse 2007-07-
31. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads-
kontoret) som i samråd med Trafik och fritidsförvaltningen bör under-
söka alternativa lösningar inkluderat ändrad ambitionsnivå för markför-
valtningen, samt 

att  återredovisa ärendet på allmänna utskottets sammanträde 2007-09-25. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 103   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Ny huvudman för Kulturarvet 

Diarienummer KS 870/06 

Ärendet 
Nordiska museet har gjort en förfrågan till Falu Kommun om man vill över-
ta verksamheten av Kulturarvet i Falun som främst arbetar med renovering 
av textilier för museer, kyrkor och liknande. Kulturarvet är även en arbets-
marknadspolitisk verksamhet som drivs med stöd från länsarbetsnämnden. 
Ärendet remitterades till Kommundirektören 2006-12-11 i samråd med 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret och stadskansliet), 
Servicenämnden och Kulturnämnden. Kommundirektören föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 

Servicenämnden beslutade 2007-02-13 att med hänvisning till Kommunser-
vice yttrande 2007-02-03 förklara sig beredd att överta huvudmannaskapet 
för Kulturarvet fr.o.m. våren 2007. 

Kulturnämnden föreslår 2007-02-22 att verksamheten inte hamnar under 
Kulturnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Nordiska museet daterad 2006-11-24, Skrivelse från stiftelsen 
Nordiska museet, daterad 2007-04-17, Skrivelse från Nordiska Museet date-
rad 2007-01-30. 

Servicenämndens beslut 2007-02-13 § 12/Kommunservice yttrande 2007-
02-03. 

Kulturnämndens beslut 2007-03-22 § 32. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  återredovisa ärendet på allmänna utskottets sammanträde 2007-09-25, 
samt 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Servicenämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 103   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kulturnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 104R  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Räddningsstation i Falun - upphandling av entre-
prenör för solcellsanläggning. Återredovisning. 

Diarienummer KS 571/05 

Ärendet 
Installation av solcellsanläggning som avses att monteras på Falu Rädd-
ningsstation. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår i 
sin skrivelse daterad 2007-06-28, bilaga 1 samt bilaga 2 att allmänna utskot-
tet ska uppdra åt fastighetschefen att anta och teckna avtal med entreprenör 
för rubricerat projekt, att ombyggnaden genomförs inom ovanstående ramar, 
samt att denna paragraf omedelbart justeras. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-15 resp. 2007-03-01 om energisparåt-
gärder för Falu kommuns fastigheter. Räddningsstationen är den fastighet, i 
Kommunfastigheters bestånd, som har bäst förutsättningar att montera sol-
cellsanläggning. Projektering och upphandling har skett med redovisning av 
ärendet i Kommunstyrelsens allmänna utskott 2007-06-12. Ärendet återre-
mitterades till sammanträdet 2007-08-15. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) skrivelse daterad 
2007-06-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) skrivelse daterad 
2007-08-13. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  utan eget yttrande överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställ-
ningstagande. 

Allmänna utskottet beslutar även 

att  ge i uppdrag åt ekonomichefen, att i samråd med kommunstyrelseför-
valtningen (kommunfastigheter) utreda och klargöra kostnader för sol-
cellsanläggningen samt finansiell lösning i enlighet med dagens diskus-
sion. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 104R  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 105   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Namnbyte på kulturförvaltningen samt förändring 
av tjänst 

Diarienummer KS 537/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Kulturnämnden beslutar 2007-06-20 att föreslå Kommunfullmäktige god-
känna namnet ”Kultur- och Ungdomsförvaltningen” som nytt namn på för-
valtningen samt föreslår Kommunfullmäktige överföra tjänsten som barn- 
och ungdomssamordnare till Kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kulturnämndens beslut 2007-06-20 § 57 samt bilaga med förklaring av kul-
turförvaltningens nya organisation/Kulturförvaltningens förslag daterad 
2007-06-11. 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan. 

Bo Jönsson yrkar avslag på förslaget att hemställa hos kulturnämnden att 
överväga namnbyte av nämnden som motsvarar förvaltningens namn. 

Beslutsgång 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på 
sitt eget yrkande, mot Bo Jönssons yrkande enligt ovan och finner att all-
männa utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar således att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna namnet Kultur- och Ungdomsförvaltningen som nytt namn på 
förvaltningen att gälla från och med 2007-11-01. 

Allmänna utskottet beslutar för egen del 

att  hemställa hos kulturnämnden att överväga namnbyte av nämnden som 
motsvarar förvaltningens namn, samt 

att  överföra tjänsten som barn och ungdomssamordnare till kommunstyrel-
seförvaltningen att gälla från och med 2007-11-01. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 105   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kulturnämnden 

Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 106   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Information om Vikaskolan 

Diarienummer KS 571/07 

Ärendet 
De senaste åren har antalet barn i upptagningsområdet för Vikaskolan ökat 
dramatiskt. Detta betyder att de föräldrar som erbjuds annan skola får en 
resväg på 8 mil, andra löser det genom hjälp från släktingar. Skolnämndens 
ordförande Maria Wilje informerar om behov av en ny paviljong till Vika-
skolan. Fastighetschefen Olle Wiking informerar om ärendet, samt meddelar 
att lokalförsörjningsgrupper har möte 21 augusti då ärendet kan tas upp. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att ge i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att 
till kommunstyrelsens möte 2007-08-28 redovisa en lösning av lokal-
problemen vid Vikaskolan. 

 

Expeditioner 
Skolnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 107R  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Remiss från Skolverket: ansökan från Kunskaps-
skolan i Sverige AB om godkännande av och rätt till 
bidrag för en fristående grundskola i Falu kommun 

Diarienummer KS 345/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om godkännande 
av och rätt till bidrag till en fristående grundskola i Falu kommun fr.o.m. 
läsåret 2008/2009. Skolan planeras gälla för elever åk. 6-9 och skall fullt 
utbyggd ta emot 400 elever. 

Skolnämnden beslutade 2007-05-24 att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att medge Kunskapsskolan AB att starta en friskola tidigast läsåret 
2009/2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) beskriver i sin skrivelse 
daterad 2007-05-31 att grundskolorna i Falun står inför ett minskande elev-
antal. Därför föreslår de kommunstyrelsen besluta att ett eventuellt godkän-
nande av Kunskapsskolan i Sverige AB bör ske tidigast för läsåret 
2009/2010. 

Beslutsunderlag 
Kunskapsskolan i Sverige AB: s ansökan daterad 2007-04-02. 

Skolnämndens beslut 2007-05-24 § 66/Skolförvaltningens yttrande daterat 
2007-05-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-
05-31 med bilaga innehållande förslag till Falu kommuns yttrande över an-
sökningar från utbildningssamordnare. 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar att Kunskapsskolan i Sverige AB: s 
ansökan om att starta en friskola för elever åk. 6-9 tillstyrks, samt att i övrigt 
lämna synpunkter i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomi-
kontoret) skrivelse daterad 2007-05-31, med undantag för vad som sägs om 
skolstart först 2009/2010. 

Barbro Ödlund (s) yrkar att Kunskapsskolan i Sverige AB: s ansökan om att 
starta en friskola för elever åk. 6-9 avstyrks. 

Beslutsgång 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på 
sitt eget yrkande, mot Barbro Ödlunds yrkande enligt ovan och finner att 
allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 107R  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar således att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att  Kunskapsskolan i Sverige AB: s ansökan om att starta en friskola för 
elever åk. 6-9 tillstyrks, samt 

att  i övrigt lämna synpunkter i enlighet med Kommunstyrelseförvaltning-
ens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-05-31, med undantag för 
vad som sägs om skolstart först 2009/2010. 

Reservation 
Barbro Ödlund (s), Margareta Källgren (s) och Monica Jonsson (s) reserve-
rar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 108R  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Remiss från Skolverket: ansökan från Nordens Tek-
niker Institut AB (NTI) om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasieskola i Falun 

Diarienummer KS 354/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Nordens Tekniker Institut AB (NTI) har hos Skolverket ansökt om godkän-
nande av och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun 
fr.o.m. läsåret 2008/2009, inom Naturvetenskapliga programmet och Han-
delsprogrammet. NTI gymnasiet finns i Falun sedan år 2005 (Media och 
Elprogrammet), och har fått godkännande av Skolverket att starta gymna-
sieutbildning inom Samhällsprogrammet fr.o.m. h.t. 2007. 

Skolnämnden beslutade 2007-05-24 att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
ansökan från Nordens Tekniker Institut AB. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i sin skrivelse 
daterad 2007-05-31 kommunstyrelsen besluta att ansökan från Nordens 
Tekniker Institut AB ska avslås, eftersom de utbildningar som de erbjuder 
redan finns etablerade i Falun och en ny etablering riskerar att försämra ut-
bildningen inom Handelsprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Nordens Tekniker Institut AB: s ansökan daterad 2007-04-11. 

Skolnämndens beslut 2007-05-24 § 67/Skolförvaltningens skrivelse 2007-
daterat 2007-05-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-
05-31 med bilaga innehållande förslag till Falu kommuns yttrande över an-
sökningar från utbildningssamordnare. 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar att Nordens tekniker Institut AB: s an-
sökan om att starta en friskola i kommunen avstyrks, samt att i övrigt lämna 
synpunkter i enlighet med Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikonto-
ret) skrivelse daterad 2007-05-31. 

Bo Jönsson (m) yrkar att Nordens tekniker Institut AB: s ansökan om att 
starta en friskola i kommunen tillstyrks. 

Beslutsgång 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på 
sitt eget yrkande mot Bo Jönssons yrkande enligt ovan och finner att all-
männa utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 108R  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Allmänna utskottet beslutar 

att  Nordens tekniker Institut AB: s ansökan om att starta en friskola i kom-
munen avstyrks, samt  

att  i övrigt lämna synpunkter i enlighet med Kommunstyrelseförvaltning-
ens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-05-31. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 109R  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Remiss från Skolverket: ansökan från Yrkesakade-
min AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en 
fristående gymnasieskola i Falu kommun. 

Diarienummer KS 363/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Yrkesakademin AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt 
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun fr.o.m. läsåret 
2008/2009, inom Fordonsprogrammet, Estetiska programmet (inriktning 
design) och Handels och administrationsprogrammet (inriktning design). 

Skolnämnden beslutade 2007-05-24 att föreslå kommunfullmäktige att Yr-
kesakademins ansökan att få starta en fristående gymnasieskola inom de 
sökta inriktningarna inom Fordonsprogrammet, Estetiska programmet och 
handels och administrationsprogrammet skall tillstyrkas, samt att anta bilaga 
till skrivelsen daterad 2007-05-31 som sitt yttrande. 

I Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-
05-31 föreslås kommunstyrelsen besluta att Yrkesakademin AB: s ansökan 
ska bifallas, eftersom den avser utbildningar som i dagsläget inte finns i 
Falun. 

Beslutsunderlag 
Yrkesakademin AB: s ansökan daterad 2007-04-16. 

Skolnämndens beslut 2007-05-24 § 69/Skolförvaltningens yttrande daterat 
2007-05-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-
05-31 med bilaga innehållande förslag till Falu kommuns yttrande över an-
sökningar från utbildningssamordnare. 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar att Yrkesakademins ansökan att få starta 
en fristående gymnasieskola inom de sökta inriktningarna inom Fordons-
programmet, Estetiska programmet och Handels- och administrationspro-
grammet tillstyrks, samt att i övrigt lämna synpunkter i enlighet med Kom-
munstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-05-31. 

Barbro Ödlund (s) yrkar att Yrkesakademins ansökan att få starta en fristå-
ende gymnasieskola inom de sökta inriktningarna inom Fordonsprogram-
met, Estetiska programmet och Handels- och administrationsprogrammet 
avstyrks. 

Beslutsgång 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 109R  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

sitt eget yrkande, mot Barbro Ödlunds yrkande enligt ovan och finner att 
allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår således kommunstyrelsen besluta 

att  Yrkesakademins ansökan att få starta en fristående gymnasieskola inom 
de sökta inriktningarna inom Fordonsprogrammet, Estetiska program-
met och Handels- och administrationsprogrammet tillstyrks, samt 

att  i övrigt lämna synpunkter i enlighet med Kommunstyrelseförvaltning-
ens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-05-31. 

Reservation 
Barbro Ödlund (s), Margareta Källgren (s) och Monica Jonsson (s) reserve-
rar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 110R  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Remiss från Skolverket: ansökan från Baggium AB 
om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående 
gymnasieskola i Falu kommun 

Diarienummer KS 375/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Baggium AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt till 
bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun fr.o.m. läsåret 
2008/2009, inom specialutformade program med inriktning hantverk resp. 
bygg. Baggium (Faluns Praktiska Gymnasium) finns i Falun sedan år 2005 
(specialutformade program med inriktning inom industri, fordon, el, energi, 
naturbruk, låssmed och byggnadsmåleri), och har fått godkännande av Skol-
verket att starta frisörutbildning fr.o.m. h.t. 2007. 

Skolnämnden beslutade 2007-05-08 att föreslå fullmäktige att tillstyrka 
Baggium AB: s ansökan om att utöka befintlig gymnasieutbildning med 
inriktning Hantverk och Bygg. 

I Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-
05-31 föreslås kommunstyrelsen besluta att Baggium AB: s ansökan ska 
bifallas, eftersom den avser utbildningar som i dagsläget inte finns i Falun. 

Beslutsunderlag 
Baggium AB: s ansökan daterad 2007-04-17. 

Skolnämndens beslut 2007-05-24 § 68/Skolförvaltningens yttrande daterat 
2007-05-08 § 68. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterat 2007-
05-31 med bilaga innehållande förslag till Falu kommuns yttrande över an-
sökningar från utbildningssamordnare. 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar att Baggiums ansökan om att utöka be-
fintlig gymnasieutbildning med inriktning på Hantverk och Bygg tillstyrks, 
samt att i övrigt lämna synpunkter i enlighet med Kommunstyrelseförvalt-
ningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-05-31. 

Barbro Ödlund (s) yrkar att Baggiums ansökan om att utöka befintlig gym-
nasieutbildning med inriktning på Hantverk och Bygg avstyrks. 

Beslutsgång 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på 
sitt eget yrkande mot Barbro Ödlunds yrkande enligt ovan och finner att 
allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 110R  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår således kommunstyrelsen besluta 

att  Baggiums ansökan om att utöka befintlig gymnasieutbildning med in-
riktning på Hantverk och Bygg tillstyrks, samt 

att  i övrigt lämna synpunkter i enlighet med Kommunstyrelseförvaltning-
ens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-05-31. 

Reservation 
Barbro Ödlund (s), Margareta Källgren (s) och Monica Jonsson (s) reserve-
rar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 111   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Tecknande av 3-årigt avtal mellan Migrationsverket 
och Falu kommun 

Diarienummer KS 606/07 

Ärendet 
En ny förordning (SFS nr: 2007:662), Förordning om extra ersättning till 
kommuner 2007 – 2009, skapades för att påskynda utlänningars etablering 
på arbetsmarknaden, träder i kraft 15 augusti 2007. Inrättandet ger kommu-
nerna möjlighet att få 10.000 kr extra för varje mottagen nyanländ flykting 
under förutsättning att det under 2007 tecknats en överenskommelse för 
åren 2007 t.o.m. 2009. Ersättningen lämnas för varje flykting som tas emot i 
en kommun under åren 2007, 2008 och 2009. Enligt Faluns tidigare avtal 
med Migrationsverket daterat 2007-05-28 är detta 165 flyktingar per år. 

Ett väl fungerande integrationsarbete, med målsättningen att så många som 
möjligt ska vara självförsörjande genom eget arbete inom längst 24 månader 
efter ankomst till Falu kommun, kräver en stabil och fungerande organisa-
tion som kan arbeta målinriktat och långsiktigt. Med ett 3-årigt avtal till-
kommer dels en möjlighet för långsiktig planering av mottagandet och olika 
möjliga integrationsinsatser, dels ekonomiska medel för att anpassa persona-
lens sammansättning till de faktiska arbetsuppgifterna. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads och integrationskontoret) 
föreslår i sin skrivelse daterad 2007-07-09 att allmänna utskottet beslutar att 
teckna Tillägg till överenskommelse 2007-05-28 mellan staten genom Mi-
grationsverket och Falu kommun om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads och integrationskontoret) 
skrivelse daterad 2007-07-09. 

Migrationsverkets och Falu kommuns överenskommelse daterad 2007-05-
28/Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads och integrationskonto-
ret) förslag till tillägg till överenskommelsen 2007-05-28. 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta att 
teckna avtal i huvudsaklig överensstämmelse med Tillägg till överenskom-
melse 2007-05-28 mellan staten genom Migrationsverket och Falu kommun 
om mottagande av högst 165 flyktingar och andra skyddsbehövande årligen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 111   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  teckna avtal i huvudsaklig överensstämmelse med Tillägg till överens-
kommelse 2007-05-28 mellan staten genom Migrationsverket och Falu 
kommun om mottagande av högst 165 flyktingar och andra skyddsbe-
hövande årligen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 112   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Yttrande över rapport över granskning av bokslut 
2006 

Diarienummer KS 396/07 

Ärendet 
KPMG har granskat bokslutet för år 2006 och önskar synpunkter på rappor-
ten senast 30/9 2007. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) fö-
reslår i sin skrivelse daterad 2007-06-26 kommunstyrelsen besluta att kom-
munstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) yttrande daterat 2007-06-26, 
skall utgöra kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrapporten ”Rapport 
över granskning av bokslut 2006”. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport över granskning av bokslut från KPMG daterad 2007-04-
27. 

Skrivelse från kommunrevisionen daterad 2007-04-23. 

Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) daterad 
2007-06-26. 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar, att kommunstyrelsen föreslås besluta 
att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 2007-
06-26, skall utgöra kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrapporten 
”Rapport över granskning av bokslut 2006”. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 
2007-06-26, skall utgöra kommunstyrelsens synpunkter på revisions-
rapporten ”Rapport över granskning av bokslut 2006”. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 113Y  2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Yttrande över motion från Maria Wilje (fap): Anslå 
femtio extra semesterdagar till Falu Kommuns an-
ställda 

Diarienummer KS 607/06 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wilje (fap) yrkar i en motion, daterad 
2006-08-01 att en utredning görs utifrån motionen och att medel motsvaran-
de 50 arbetsdagar anslås årligen from 2007 års budget. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) gör bedömningen i sitt 
yttrande daterad 2007-07-31 att extra semesterdagar inte är den bästa meto-
den för att öka personalens hälsa. Dessutom tillåter inte kommunens eko-
nomi den personalökning som en sådan metod skulle medföra. Kommunsty-
relseförvaltningen (personalkontoret) kommer även fortsättningsvis att in-
spirera, motivera och stödja kommunens medarbetare i deras friskvårdsarbe-
te, och anser att det är en både hållbar och kostnadseffektivt sätt att öka den 
fysiska aktiviteten. Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) före-
slår därför att kommunfullmäktige ska besluta med hänvisning till vad som 
sägs i det samordnade yttrandet, daterat 070731, anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Maria Wiljes (fap) motion daterad 2006-08-02. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) yttrande daterat 2007-07-
31. 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta att 
avslå motionens förslag att medel motsvarande 50 semesterdagar anslås 
årligen från 2007 års budget, samt att i övrigt anse motionen besvarad. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå motionens förslag att medel motsvarande 50 semesterdagar årli-
gen från 2007 års budget anslås, samt 

att  i övrigt anse motionen besvarad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 114   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Återremiss - Plusjobbare i Falu kommun 

Diarienummer KS 948/05 

Ärendet 
Allmänna utskottet beslutade i april för egen del att ge kommunstyrelseför-
valtningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2007-05-02 
lämna en redogörelse för vilka konsekvenser som uppstår för personer som 
är äldre än 60 år och som arbetar som plusjobbare i Falu kommun. Vidare 
beslutades att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (AIK-kontoret) 
att se över anställningsbarheten hos plusjobbare och att ge kommunstyrelse-
förvaltningen (AIK-kontoret) i uppdrag att återredovisa ärendet på allmänna 
utskottets sammanträde 2007-10-17. 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-05-10 att höja anslaget för 2007 till 
kommunstyrelsen med 3,7 Mkr som kompensation för de minskade statsbi-
dragen för plusjobbarna, att finansiera anslaget för 2007 ur eget kapital, 
samt att återremittera den tredje att-satsen i kommunstyrelsens förslag med 
lydelsen: att om regeringen skulle avbryta plusjobben för personer som har 
beslut fram till pension så kommer kommunen också att avbryta anställ-
ningarna i enlighet härmed, för att utreda de rättsliga aspekterna och konse-
kvenserna för Falu kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande, daterat 2007-04-16. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande, daterat 2007-04-26. 

Arbetsförmedlingens skrivelse, daterad 2007-07-20. 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar, att kommunfullmäktige ska föreslås 
besluta att när statens beslut att avbryta plusjobben för personer som har 
beslut fram till pensionen verkställs, kommer Falu kommun också att avbry-
ta anställningen i enlighet med statens beslut 

Barbro Ödlund yrkar, att kommunfullmäktige ska föreslås besluta att erbju-
da fortsatt arbete med nytt anställningsavtal för de personer som har blivit 
lovade en anställning fram till pensionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande gentemot Barbro Öd-
lunds yrkande, och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt 
eget yrkande 

Votering begärs 

Ordföranden föreslår följande voteringsproposition som allmänna utskottet 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 114   2007-08-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

godkänner: Den som bifaller ordförandens yrkande enligt ovan röstar ja, den 
som bifaller Barbro Ödlunds yrkande röstar nej. Vinner nej beslutar allmän-
na utskottet i enlighet med Barbro Ödlunds yrkande enligt ovan. 

 

Ja; Dan Westerberg (c), Håkan Nohrén (kd), Bo Jönsson (m), Kerstin Sö-
derbaum Fletcher (fp). 

Nej; Barbro Ödlund (s), Margareta Källgren (s), Monica Jonsson (s) 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår således kommunfullmäktige besluta 

att  när statens beslut att avbryta plusjobben för personer som har beslut 
fram till pensionen verkställs, kommer Falu kommun också att avbryta 
anställningen i enlighet med statens beslut 

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del 

att  till Arbetsförmedlingen i Falun framföra Falu kommuns missnöje med 
det sätt som arbetsförmedlingen hanterat verkställigheten av statens 
ändrade plusjobbsbeslut. 

Reservation 
Barbro Ödlund (s), Margareta Källgren (s) och Monica Jonsson (s) reserve-
rar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 


