
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-08-16 
 

Plats och tid Stadshuset, sal R, Falun, kl 13.15 – 17.40 

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

Claes Mankler (s) 
Mikael Rosén (m)  
Håkan Nohrén (kd) 
 

Ej tjg ersättare 

 
Jonny Gahnshag (s) ej beslut § 102, ej 
§ 103, ej beslut § 106, ej §§ 107-113 
Lars-Erik Måg (fp) kl 13.15-14.45, ej 
beslut § 102 samt ej §§ 103-113 
 

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

Övriga deltagare  

 

Kommundirektören, ej §§ 97, 107-109, 
112-113 
Kanslichefen 
Ekonomi-/t f Personalchefen  
IT/Organisationschefen 
Fastighetschefen, ej §§ 97-100 
IT-samordnare Anders Brodin, § 101 
Styr- och reglertekniker Rune Bjur-
man, § 101 
 

Fastighetsekonom Niklas Linnsén, § 
102 
Projektkoordinator Olle Christiansen, 
§ 103 
Byggchef Lars Östlund, §§ 104-105 
Kommunjurist Mats Sörsten, § 106 
Förvaltningschef Trafik- och fritids-
förvaltningen Helen Lott, § 106 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson 
 

Utses att justera  Håkan Nohrén  

Justeringens plats och tid Falu kommun, Rådhuset                       
Exkl §§ 97-98 som justerats 2005-08-16 

Sekreterare 

 
Paragrafer 97-113 

 Kerstin Bryskhe Persson   

Ordförande 

 
  

 Dan Westerberg    

Justerande 

 
  

Underskrifter 

 Håkan Nohrén   

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 2005-08-16  
Datum för anslags uppsättande                                                     
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift   
 Kerstin Bryskhe Persson  

Utdragsbestyrkande 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Innehållsförteckning 

 
§ 97 Upphandling av drivmedel  
 
§ 98 Upphandling av livsmedel 

  
§ 99 Information om anställning av personalchef 

 
§ 100 Information om rekrytering av kulturchef  
 

 § 101   Redovisning av ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering 
och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för of-
fentlig verksamhet (KS 571/05) 

 
§ 102 Ekonomisk slutredovisning av arbetena i Stadshuset (Falan 20) exklusive 

biblioteket, redovisning av entreprenörsupphandling för caféet samt beslut 
om ekonomisk reglering av hyresgästanpassningar utanför ramöverens-
kommelser (KST 201/99) 

 
§ 103 Lägesrapport om utredning av Falu kommuns kostverksamhet 

 
§ 104 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Linghed 

42:14 
 

 § 105 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Mårtsbo 5:91
 
 § 106    Lägesrapport om Främby Ridhus (KST 212/04) 
            Aktuell information från kommunstyrelseförvaltningen 

 
§ 107 Informations- och vägledningsdiskussioner från IT/organisationskontoret  

bredband i vår egen organisation – strategiskt vägval! 
 
§ 108 Yttrande över revisionsrapport: Granskning av bokslut 2004 (KS 384/05) 
 
§ 109 Yttrande över revisionsrapport: Granskning av personaladministrativa sy-

stemet Respons (KS 462/05) 
  
     Forts. 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Innehållsförteckning, forts. 

 
§ 110 Redovisning av antalet anställda, sjukskrivningar, rehabiliteringsåtgärder 

mm inom kommunstyrelsen (KST 184/03)  
 
§ 111   Handlingsplan för jämställda löner  (KS 490/05) 

 
 § 112   Kapitalförvaltning av stiftelser 
  

 § 113   Översyn av den kommunala bolagsstrukturen 
 
   

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 97 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Upphandling av drivmedel 

 
Ekonomichef Jan Malmberg föredrar ärendet och förslag till beslut utifrån be-
slutsunderlag daterat 2005-07-29 (utdelas till ledamöterna). 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  som ekonomiskt mest fördelaktiga anbudsgivare anta Statoil AB för en av-
talsperiod omfattande tiden 2005-05-01--2008-04-30 för både bulkleveranser och 
stationstankning, 
 
att  ge kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) i uppdrag att teckna avtal 
med antagen leverantör, 
 
att  ärendet sekretessläggs tills dess tilldelningsmeddelande har skickats ut,  samt  
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (ekt) för delgivning till berörda 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 98 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Upphandling av livsmedel 

 
Ekonomichef Jan Malmberg föredrar ärendet och förslag till beslut utifrån be-
slutsunderlag daterat 2005-07-18 (utdelas till ledamöterna). 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  som leverantörer för perioden 2005-10-01—2007-09-30 med möjlighet till 
förlängning i 12 månader för hela eller delar av det upphandlade sortimentet 
anta nedanstående anbudsgivare 

1. Falu Partiaffär, Falun 
2. Allbröd Dalarna AB, Borlänge 
3. Milko ek.förening, Östersund 
4. ICA Meny AB, Karlstad 
12. Servera R & S Region Mellan, Norrköping 
15. Scan Foods AB, Johanneshov 
17. Bröderna Hansson i Göteborg Export AB 
18. Gunnar Dafgård AB Källby 
 

med produkter enligt bilaga 1, 
 
att  ge kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) i uppdrag att teckna avtal 
med antagna leverantörer, 
 
att  ärendet sekretessläggs tills dess tilldelningsmeddelande har skickats ut, samt 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (ekt) för delgivning till berörda 

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 99 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Information om anställning av personalchef  

 
Ordförande Dan Westerberg informerar om att han som tf kommunstyrelseordfö-
rande fattat beslut på delegation om att anställa Ingrid Stridfelt som personalchef i 
Falu kommun fr o m 2005-10-01 och tillsvidare. Förordnandet som personalchef 
gäller under en fyraårsperiod från samma datum. Vidare informeras om att Lotta 
Gröndahl anställts vid kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) som PA-
handläggare med inriktning arbetsmiljö fr o m 2005-08-15 och tillsvidare. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 100 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Information om rekrytering av kulturchef 

 
Ordförande Dan Westerberg informerar om rekrytering av kulturchef. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 101 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Redovisning av ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och 

konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig 
verksamhet (KS 571/05) 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) redovisar rubricerade ärende 
2005-07-07 och föreslår att kontoret skall få i uppdrag att återredovisa vilka bid-
rag som har erhållits samt hur finansieringen av kommunens del av investeringar-
na (70 %) skall ske. 
 
____________________ 
 
Anders Brodin (IT-samordnare kommunfastigheter) och Rune Bjurman (styr- och 
reglertekniker, kommunfastigheter) informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att återredovisa 
till kommunstyrelsen vid allmänna utskottets sammanträde den 15 november 2005 
dels vilka bidrag som har erhållits dels hur  finansieringen av kommunens del av 
investeringen skall ske, samt 
 
att  i övrigt ta informationen till protokollet.  
 
____________________ 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (k-fast) 

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL       1 (2)

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 102 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Ekonomisk slutredovisning av arbetena i Stadshuset (Falan 20) exklusive 

biblioteket, redovisning av entreprenörsupphandling för caféet samt beslut 
om ekonomisk reglering av hyresgästanpassningar utanför ramöverens-
kommelser (KST 201/99) 
 
Kommunfastigheter föreslår 2005-08-01 att kommunstyrelsen skall besluta: 
att Falu kommun nyttjar möjligheten att betala av ytterligare 0,8 Mkr av de 
hyresgästanpassningar som utförts enligt 3§ andra stycket (B) i bilaga 1 mot 
Humlegården HB (tilläggsavtalet), 
att Falu kommun nyttjar möjligheten att själva svara för investeringsmedel för 
hyresgästanpassningar som kan bli aktuella enligt §4 i bilaga 1, 
att medel för betalning av ovanstående två att-satser tas ur Kommunfastigheters 
investeringsbudget 2005, ej specificerade investeringsmedel, 
att ny internhyra beräknas enligt avsnittet om internhyra samt 
att fastighetschefen ges uppdraget att verkställa Kommunstyrelsens beslut. 
____________________ 
 
Fastighetschef Olle Wiking och Niklas Linnsén (fastighetsekonom kommunfas-
tigheter) informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs för-
slag, kommunstyrelsen besluta 
 
att  nyttja möjligheten att betala av ytterligare 0,8 Mkr av de hyresgäst-
anpassningar som utförts enligt tilläggsavtal nr 1, 3§ andra stycket (B) i kommun-
styrelseförvaltningens (kommunfastigheters) skrivelse 2005-08-01 mot Humle-
gården HB, 
 
att  nyttja möjligheten att själva svara för investeringsmedel för hyresgäst-
anpassningar som kan bli aktuella enligt tilläggsavtal nr 1 §4 i kommunstyrelse-
förvaltningens (kommunfastigheters) skrivelse 2005-08-01, 
 
att  investeringskostnaden finansieras ur kommunstyrelseförvaltningens (kom-
munfastigheter) investeringsbudget 2005, ej specificerade investeringsmedel, 
 
 
 
     Forts. 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL             2

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 102, forts 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 att  ny internhyra beräknas enligt avsnittet om internhyra i kommunstyrelseför-

valtningens (kommunfastigheters) skrivelse 2005-08-01 samt 
 
att  i övrigt ta redovisningen till protokollet. 
 
____________________ 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 103 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Lägesrapport om utredning av Falu kommuns kostverksamhet (KST 149/05) 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-22, § 45 bl a att godkänna projektdirektiv 
”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” daterade 2005-02-20. 
 
I ärendet föreligger delrapport om projektet daterad 2005-07-07. 
 
____________________ 
 
Reviderad delrapport 2005-08-08, om projektet, utdelas till ledamöterna. 
 
Projektkoordinator Olle Christiansen informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  behandla ärendet för ställningstagande vid allmänna utskottets sammanträde 
den 18 oktober 2005, samt 
 
att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
  
____________________ 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (It/Org) 

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 104 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Linghed 42:14 

 
Margareta Lundgren ansöker 2005-05-20 om bostadsanpassningsbidrag med  
55 000 kronor för iordningställande av tvättutrymme i bostaden.  
 
Stadsbyggnadskontoret avstyrker ansökan 2005-07-13. 
 
Handlingarna i ärendet har utsänts elektroniskt (utdelas även vid sammanträdet). 
 
____________________ 
 
Byggchef Lars Östlund besvarar frågor i ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  avslå ansökan, BAB0168/05, om bostadsanpassningsbidrag från Margareta 
Lundgren avseende iordningställande av tvättutrymme i bostaden.  
 
Beslutet motiveras med hänvisning dels till § 6 i lagen om bostadsanpassnings-
bidrag samt vidare utveckling i Boverkets handbok kap 6.5.1 och dels i övrigt till 
kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) yttrande 2005-07-13. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (sbk) för exp till sökanden med 
besvärshänvisning 

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 105 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Mårtsbo 5:91 

 
Anna-Karin Wilhelmsson ansöker 2005-07-13 om bostadsanpassningsbidrag för 
sin son med 460 000 kronor för rivning av befintligt badrum i hall samt tillbygg-
nad av toalett- och duschrum samt utrymme för elrullstol. 
  
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan 2005-07-13. 
 
Handlingarna i ärendet har utsänts elektroniskt (utdelas även vid sammanträdet). 
 
____________________ 
 
Byggchef Lars Östlund besvarar frågor i ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  bevilja Lars Dahlström bostadsanpassningsbidrag (BAB 249/04) med 460 000 
kronor för åtgärder enligt ansökan. 
 
   

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (sbk) för exp till sökanden 

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 106 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Lägesrapport om Främby Ridhus (KST 212/04) 

Aktuell information från kommunstyrelseförvaltningen 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-05-17, § 87, bl a:  
att  godkänna köpeavtalet mellan kommunen och Falu Ridcenter AB under bildan-
de,  
att  ställa ut ett ränte- och amorteringsfritt lån till Falu Ridcenter AB under bildan-
de på köpeskillingen, 
att  godkänna avtal om anläggningsarrende mellan kommunen och Falu Ridcenter 
AB under bildande samt 
att  godkänna huvudavtalet mellan kommunen och Falu Ridklubb och Falu Rid-
center AB under bildande. 
 
____________________ 
 
Kommunjurist Mats Sörsten och förvaltningschef Trafik- och fritidsförvaltning-
en Helen Lott lämnar en lägesrapport och informerar om behovet av korrigerade 
avtal med Falu Ridcenter AB under bildande. Ärendet kommer att redovisas till 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2005. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
____________________ 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 107 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Informations- och vägledningsdiskussioner från IT/organisationskontoret  

bredband i vår egen organisation – strategiskt vägval!  
 
IT/organisationschef Jan E Fors informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta informationen till protokollet.  
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 108 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Yttrande över revisionsrapport: Granskning av bokslut 2004 (KS 384/05) 

 
Kommunrevisionen överlämnar rubricerade revisionsrapport 2005-04-18 och öns-
kar kommunstyrelsens synpunkter på rapporten senast 2005-09-30. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har upprättat förslag till yttran-
de.  
 
_____________________ 
 
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag, 
kommunstyrelsen besluta 
 
att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande (odate-
rat) som sitt svar på revisionsrapporten ”Granskning av bokslut 2004”. 
 
____________________ 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 109 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Yttrande över revisionsrapport: Granskning av personaladministrativa sy-

stemet Respons (KS 462/05) 
 
Kommunrevisionen överlämnar rubricerade revisionsrapport 2005-05-19 och öns-
kar kommunstyrelsens synpunkter på rapporten senast 2005-09-15.  
 
_____________________ 
 
Tf personalchef Jan Malmberg informerar om ärendet utifrån elektroniskt ut-
skickat material (utdelas även vid sammanträdet). 
 
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag, 
kommunstyrelsen besluta 
 
att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) yttrande 2005-
08-10 som sitt svar på revisionsrapporten ” Granskning av personaladministrativa 
systemet Respons” 
____________________ 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 110 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Redovisning av antalet anställda, sjukskrivningar, rehabiliteringsåtgärder 

mm inom kommunstyrelsen (KST 184/03)    
 
Kommunstyrelsen beslutade 2003-11-18 § 257, bl a att personalens storlek inom 
kommunstyrelsens förvaltningar skall återredovisas till kommunstyrelsen fyra 
gånger per år, med början 2003-12-31. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2004-09-14, § 147 att personalkontoret utvecklar 
redovisningsunderlaget och beslutade vidare 2004-12-14 § 193 att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltningen att två gånger per år, till allmänna utskottets sam-
manträden i maj och november, redovisa läget avseende antal anställda, sjukskriv-
ningar, rehabiliteringsåtgärder mm. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2005-05-24, § 58 att uppdra åt kommunstyrelseför-
valtningen (personalkontoret) att återredovisa ärendet till allmänna utskottets 
sammanträde den 16 augusti 2005. 
____________________ 
 
Till ledamöterna har utsänts elektroniskt kommunstyrelseförvaltningens (perso-
nalkontoret) redovisning daterad 2005-08-08 (utdelas även vid sammanträdet). 
 
Tf personalchef Jan Malmberg informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att återredovisa 
ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 15 november 2005 samt 
 
att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
____________________ 
 
 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (pkt) 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 111 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Handlingsplan för jämställda löner (KS 490/05) 

 
Allmänna utskottet antecknade 2005-06-14, § 80 till protokollet att beslut om ut-
jämning på grund av vad som framkommit i lönekartläggningen kommer att fattas 
vid allmänna utskottets sammanträde 2005-08-16. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 2005-07-25 att kommunstyrelsen bl a skall 
besluta att höja lönen för enhetschefer inom omvårdnads- respektive socialför-
valtning med 1 900 kronor per månad from 2006-01 vilket ger en beräknad 
årskostnad om 2 000 000 kronor. 
 
_____________________ 
 
T f personalchef Jan Malmberg informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  höja lönen för enhetschefer inom omvårdnads- respektive socialförvaltning 
med 1 900 kronor per månad fr o m 2006-01 vilket ger en beräknad årskostnad om 
2 000 000 kronor,   
 
att  finansiera höjningen genom att utnyttja de lönepolitiska medel som avsatts i 
budet för 2006, samt 
 
att  med utgångspunkt i det ställningstagande som finns i ovanstående att-satser  
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att uppta förhandling-
ar med berörda fackliga organisationer. 
 
____________________ 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (pkt), omvårdnads- och social-
förvaltningarna 

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 112 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Kapitalförvaltning av stiftelser  

 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-26, § 113, att uppdra åt Kommunstyrelse-
förvaltningen (ekonomikontoret), i samråd med kommunstyrelsens presidium och 
Olle Holmkvist (spi), att inför ny avtalsperiod avseende fondförvaltare se över hur 
uppdraget fullgjorts hittills och utveckla profil framöver. 
____________________ 
 
Ekonomichef Jan Malmberg informerar om ärendet utifrån elektroniskt utskick-
at material (utdelas även vid sammanträdet). 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  med anledning av dagens diskussion uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen 
(ekonomikontoret) att till allmänna utskottets sammanträde den 20 september 
2005 återkomma med beslutsunderlag i ärendet. 
 
   

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (ekt) 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 113 2005-08-16 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Översyn av den kommunala bolagsstrukturen 

 
Då det under åren har det skett förändringar i bolagens verksamhet föreslår kom-
mundirektören i skrivelse 2005-08-12 att kommunstyrelsens allmänna utskott ska 
besluta att uppdra till kommundirektören att tillsammans med vd:n för Falu 
Stadshus AB se över kommunens bolagsstruktur med särskilt beaktande av bola-
gen Falu Industrihus AB, Falu Digital Park AB och Falu Future Tech AB. 
 
Kommundirektör Torkel Birgerson föredrar ärendet och förslag till beslut. 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  uppdra till kommundirektören att tillsammans med vd:n för Falu Stadshus AB 
se över kommunens bolagsstruktur med särskilt beaktande av bolagen Falu Indu-
strihus AB, Falu Digital Park AB och Falu Future Tech AB. Ärendet återredovisas 
till allmänna utskottets sammanträde den 15 november 2005. 
 
____________________ 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    Kommundirektören, VD för Falu Stads-
hus AB 
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