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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2006-05-23  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 – 16.25 Plats och tid 

Dan Westerberg (c), ordf Claes Mankler (s)  Beslutande 
Barbro Ödlund (s) Lilian Eriksson (m)  
Maria Wilje (fap) Håkan Nohrén (kd) 
Carin Gustafsson (s) 

Bo Andersson (s) Bo Jönsson (m), kl 13.15-14.45 §§ 
59-68, § 70 

Ej tjänstgörande 
ersättare Inger Olenius (mp), kl 13.15-14.45 

§§ 59-68, § 70 Sören Johansson (v), ej del av § 70, 
fr o m kl 13.22 Ulf Elgemyr (fap) 

Jörgen Adolphson (spi) 

Kommundirektören  Fastighetschefen Övriga deltagare 
Kanslichefen, ej § 64  Robert Markus, SVEFA, § 70 
Ekonomichefen, ej § 64  Markchef Karin Eliasson, § 70 
IT/organisationschefen, ej § 64 och ej del av § 70 
Tf Personalchefen  Kommunsekr Taimi Hermansson 
Miljöchefen, del av § 73, § 69, §§ 71-77 
§§ 65 och 68: Personalplanerare Eva Andersson och Olle Christiansen, 
kommunstyrelseförvaltningen IT/organisationskontoret (även § 73  

  
Håkan Nohrén Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2006-06-05 Justeringens tid och plats 

59 - 77 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Taimi Hermansson 

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Håkan Nohrén 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2006-05-23  
Datum när anslaget sätts upp 2006-06-05   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2006-05-23  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 59   Anställning av kulturchef ................................................................... 3 

§ 60  Förlängning av förordnande som tf kulturchef ................................... 4 

§ 61   Anställning av personalchef ............................................................... 5 

§ 62  Förlängning av förordnande som tf personalchef ............................... 6 

§ 63   Anställning av chef för Arbetsmarknads- och 
integrationskontoret.............................................................................. 7 

§ 64  Prövning av anställningsavtal.............................................................. 8 

§ 65    Antalet anställda inom Kommunstyrelseförvaltningen och 
rehabiliteringsåtgärder.......................................................................... 9 

§ 66   Förlängt öppethållande en dag i veckan för alla förvaltningar i 
Stadshuset........................................................................................... 10 

§ 67   Lägesrapport beträffande kompetensförsörjningen.......................... 11 

§ 68   Rekryteringsmodell och intressepool för Falu kommun - 
projektrapport ..................................................................................... 12 

§ 69   Beslut om entreprenad - ombyggnad av Källängetskolan till 
förskola............................................................................................... 14 

§ 70   Vägledningsdiskussion om ev försäljning av fastigheten 
Skyfallet 15 ........................................................................................ 16 

§ 71   Motion från Håkan Nohrén (kd) och Katarina Gustavsson 
(kd): Inför boendegaranti inom äldreomsorg ..................................... 17 

§ 72   Översyn av placeringspolicy för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser .............................................................................................. 18 

§ 73 ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” ................................... 20 

§ 74   Antagande av förnyad styrmodell för Falu kommun ....................... 22 

§ 75   Nytt avtal med Söderbaumska skolan AB........................................ 23 

§ 76   Godkännande av räddningstjänstavtal för 2006 ............................... 24 

§ 77   Val av styrelserepresentanter i Föreningen Studenternas hus 
Kåre .................................................................................................... 25 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 59   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 59   Anställning av kulturchef 

Ärendet 
Kommundirektör Torkel Birgerson redogör för förslag om anställning av kul-
turchef i Falu kommun. 

Centrala Samverkansgruppen ställer sig bakom föreslagen rekrytering i proto-
koll 2006-05-22, § 15. 

Beslutsunderlag 
Förhandlingsdelegationens  protokoll 2006-05-22.  

Protokoll från Centrala Samverkansgruppen 2006-05-22, § 15. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och 
Maria Wiljes förslag 

att  anställa Pelle Ahnlund som kulturchef  i Falu kommun samt 

att  anställningen skall vara en tillsvidareanställning med ett förordnande i fyra 
år fr o m 2006-08-28 t o m 2010-08-27 som kulturchef och i övrigt enligt 
redovisade villkor.  

Expeditioner 
Kulturnämnden 

Pelle Ahnlund 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 60   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 60  Förlängning av förordnande som tf kulturchef 

Ärendet 
Kommundirektör Torkel Birgersson föreslår att Birgitta Hellströms förordnande 
som t f kulturchef förlängs t o m 2006-08-27 eftersom allmänna utskottet fattat 
beslut om ny kulturchef som tillträder 2006-08-28. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2006-03-14 § 40 att förlänga Birgitta Hellströms 
förordnade som tf kulturchef t o m 2006-06-30. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 

att  förlänga Birgitta Hellströms förordnande som tf kulturchef t o m 2006-08-
27. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören ) 

Birgitta Hellström 

Kulturnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 61   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 61   Anställning av personalchef 

Ärendet 
Kommundirektör Torkel Birgerson redogör för förslag om anställning av per-
sonalchef i Falu kommun. 

Centrala Samverkansgruppen ställer sig bakom föreslagen rekrytering i proto-
koll 2006-05-22, § 15. 

Beslutsunderlag 
Förhandlingsdelegationens  protokoll 2006-05-22.  

Protokoll från Centrala Samverkansgruppen 2006-05-22, § 15. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och 
Maria Wiljes förslag 

att  anställa Inger Klangebo som personalchef i Falu kommun samt 

att  anställningen skall vara en tillsvidareanställning med ett förordnande i fyra 
år fr o m 2006-09-01 t o m 2010-08-31 som personalchef och i övrigt enligt 
redovisade villkor.  

Expeditioner 
Inger Klangebo  

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 62   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 62  Förlängning av förordnande som tf personalchef 

Ärendet 
Kommundirektör Torkel Birgersson föreslår att Lena Öhmans förordnande som 
tf personalchef förlängs t o m 2006-08-31eftersom allmänna utskottet fattat be-
slut om ny personalchef som tillträder 2006-09-01. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2006-03-14 § 41 att förlänga Lena Öhmans för-
ordnade som tf personalchef t o m 2006-06-30. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 

att  förlänga Lena Öhmans förordnande som tf personalchef t o m 2006-08-31. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och personalkontoret) 

Lena Öhman 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 63   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 63   Anställning av chef för Arbetsmarknads- och integrations-
kontoret 

Ärendet 
Kommundirektör Torkel Birgerson redogör för förslag om anställning av chef 
för Arbetsmarknads- och integrationskontoret i Falu kommun. 

Centrala Samverkansgruppen ställer sig bakom föreslagen rekrytering i proto-
koll 2006-05-22, § 15. 

Beslutsunderlag 
Förhandlingsdelegationens protokoll 2006-05-22.  

Protokoll från Centrala Samverkansgruppen 2006-05-22, § 15. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och 
Maria Wiljes förslag 

att  anställa Annika Nyström som chef för Arbetsmarknads- och integrations-
kontoret i Falu kommun samt 

att  anställningen skall vara en tillsvidareanställning med ett förordnande i fyra 
år fr o m 2006-08-10 t o m 2010-08-09 som chef för Arbetsmarknads- och 
integrationskontoret och i övrigt enligt redovisade villkor.  

Expeditioner 

Annika Nyström 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 64   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 64  Prövning av anställningsavtal  

Ärendet 
Till behandling upptas kanslichef Eva Dahlanders anställningsavtal. 

Centrala Samverkansgruppen ställer sig bakom föreslagen förlängning av kans-
lichef Eva Dahlanders anställningsavtal i protokoll 2006-05-22, § 15. 

Beslutsunderlag 
Förhandlingsdelegationens  protokoll 2006-05-22. 

Protokoll från Centrala Samverkansgruppen 2006-05-22, § 15. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar,, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs för-
slag 

att  godkänna upprättat befattningskontrakt/anställningsavtal med Eva Dahlan-
der som kanslichef (tillika kommunstyrelsechef för stadskansliet) fr o m 
2006-09-01--2010-08-31. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

Eva Dahlander 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 65   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 65    Antalet anställda inom Kommunstyrelseförvaltningen och 
rehabiliteringsåtgärder 

Diarienummer KST 184/03 

Ärendet/Tidigare behandling 
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 
sammanträden i maj och november, redovisa läget avseende antal anställda, 
sjukskrivningar, rehabiliteringsåtgärder mm. 

Tf personalchef Lena Öhman och personalplanerare Eva Andersson informerar 
om ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 

att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa 
ärendet med utgångspunkt från 2006 skriftligt inkl rehabiliteringsåtgärder 
och jämförelsetal till sammanträde med allmänna utskottet i februari 2007 
samt 

att   i övrigt ta redovisningen till protokollet. 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 66   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 66   Förlängt öppethållande en dag i veckan för alla förvaltning-
ar i Stadshuset  

Diarienummer (KS 248.06) 

Ärendet/Tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade 2006-02-22 att föra frågan vidare till kommunstyrel-
sen att utreda om alla förvaltningar i Stadshuset som en service till allmänheten 
bör ha förlängt öppethållande en dag i veckan. 

Kommundirektören föreslår i yttrande diariefört 2006-05-08 att kommunstyrel-
sen skall besluta att inte göra några ändringar i förvaltningarnas/kontorens öp-
pettider. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2006-02-22 § 60/PM 2006-02-06. 

Kommundirektörens yttrande diariefört 2006-05-08. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 

att  inte göra några ändringar i förvaltningarnas/kontorens öppethållandetider. 

Expeditioner 

Socialnämnden och förvaltningar/kontor i Stadshuset inkl kommundirektörens 
yttrande diariefört 2006-05-08. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 67   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 67   Lägesrapport beträffande kompetensförsörjningen  

Diarienummer KST 131.04 

Ärendet/Tidigare behandling 
Allmänna utskottet yttrade sig vid sitt sammanträde i september 2004 över revi-
sionsrapport angående ”översiktlig uppföljning av utförda granskningar under 
2000-2002” varvid bl a beslutades att  uppdra åt personalkontoret att intensifie-
ra sitt arbete med den strategiska övergripande personalförsörjningen 

Allmänna utskottet behandlade i maj 2005 ”Uppföljning av åtgärder i samband 
med revisionsrapport – lägesrapport beträffande arbetet med den strategiska 
övergripande personalförsörjningen” och beslutade därvid att uppdra åt Kom-
munstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa arbetet med den stra-
tegiska övergripande personalförsörjningen till allmänna utskottets sammanträ-
de den 15 november 2005. 

Personalchef Lena Öhman föredrar ärendet muntligt. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 

att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att återredovisa 
ärendet med förslag till personalutvecklingsplan till sammanträde med 
kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 december 2006 samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 68   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 68   Rekryteringsmodell och intressepool för Falu kommun - 
projektrapport  

Diarienummer KST 175.04 

Ärendet 
Vid behandling av inkommet medborgarförslag 2004-10-27 angående fråga om 
att inrätta en arbetsbytarpool för alla anställda i Falu kommun beslutade kom-
munstyrelsen 2005-04-05 § 75 bl a att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen 
(personalkontoret och IT/organisationskontoret) att utveckla Falu Kommuns 
jobbdatabas i syfte att skapa en fungerande intern arbetsförmedling. 

IT/organisationschef Jan E Fors, Olle Christiansen, kommunstyrelseförvalt-
ningen (IT/organisationskontoret) och personalplanerare Eva Andersson före-
drar ärendet och förslag till beslut utifrån kommunstyrelseförvaltningens 
(IT/organisationskontoret och personalkontoret) missiv och rapport daterade 
2006-05-15. Förslaget till beslut framgår av beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och IT/organisationskontoret) 
redogjorde för en uppdragsbeskrivning och planerad tidplan för genomförande 
av uppdraget vid allmänna utskottets sammanträde 2005-10-18. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-02-14, § 14 att en handlingsplan för projek-
tet redovisas till allmänna utskottets sammanträde den 11 april 2006. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret och personalkontoret) 
missiv och rapport daterade 2006-05-15. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 

att  godkänna och besluta i enlighet med förslag i projektrapport ”Rekryte-
ringsmodell och intressepool för Falu Kommun” version 3.1, daterad 2006-
05-23, 

att  fastställa avgiftsrätten i enlighet med förslaget, 

att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra förslaget i enlig-
het med genomförandebeskrivningarna samt 

att uppmana övriga nämnder med förvaltningar att engagera sig i genomföran-
de och tillämpning samt beakta de nya avgifterna. 

  Forts. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 68   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Protokollsanteckning 
Kommundirektör Torkel Birgersson redogör för redaktionellt förtydligande i 
projektrapporten och Kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisations- och per-
sonalkontoren) kommer att diarieföra projektrapport version 3.1. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och alla kontoren) samt 
nämnderna inkl projektrapport version 3.1. 

 



 14 (26) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 69   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 69   Beslut om entreprenad - ombyggnad av Källängetskolan till 
förskola 

Diarienummer KS 270.06 

Ärendet/Tidigare behandling 
I det utredningsarbete som legat till grund för den ombyggnad som påbörjats för 
Svärdsjöskolan och inhyrningen av Björkhagsskolan arbetades det fram en stra-
tegi för hur lokalförsörjningen inom förskole- och skolverksamheten kan tillgo-
doses i Svärdsjö tätort. Detta har behandlats politiskt vid skolstyrelsen 2005-02- 
17 respektive Kommunstyrelsen 2005-02-22 och nu senast vid allmänna utskot-
tets sammanträde i februari § 19 genom beslut om antagande av entreprenörer 
för ombyggnaden av hus 07 på Svärdsjöskolan. 

Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet utifrån Kommunfastigheters redo-
visning 2006-05-08 och förslag till beslut: 
att  uppdra till fastighetschefen att anta och teckna avtal med entreprenörer för 
rubricerad ombyggnad,  
att  ombyggnaden genomförs under förutsättning att Kommunfastigheter och 
Skolförvaltningen kan finansiera ombyggnaden genom omprioriteringar i be-
fintlig budget samt 
att förklara § för omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheters) beslutsunderlag daterat 
2006-05-08. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg yrkar, med instämmande av Lilian Eriksson, att 
allmänna utskottet skall besluta i enlighet med beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  ombyggnaden av Källängesskolan till förskola genomförs under förutsätt-
ning att Kommunfastigheter och Skolförvaltningen kan finansiera ombygg-
naden genom omprioriteringar i befintlig budget. 

 
Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del – under förutsättning av kom-

munstyrelsens beslut enligt ovan -  

att  uppdra till fastighetschefen att anta och teckna avtal med entreprenörer för 
rubricerad ombyggnad. 

Expeditioner: Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 69   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 70   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 70   Vägledningsdiskussion om ev försäljning av fastigheten 
Skyfallet 15 

Diarienummer KS 247.06 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking, Robert Markus SWEFA och markchef Karin Elias-
son redovisar ärendet. 

Tidigare behandling 
Ärendet redovisades vid sammanträde med allmänna utskottet den 14 mars 
2006 varvid beslutades att ge i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen (stads-
byggnadskontoret och kommunfastigheter) att utreda möjligheten till försälj-
ning av hela eller delar av fastigheten samt att  återredovisa ärendet till allmän-
na utskottets sammanträde den 23 maj 2006.  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 

att  ta vägledningsdiskussionen till protokollet samt  

att   uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att återrap-
portera ärendet till kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 
29 november 2006.  

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 71  M  2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 71   Motion från Håkan Nohrén (kd) och Katarina Gustavsson 
(kd): Inför boendegaranti inom äldreomsorg 

Diarienummer KS 239.06 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamöterna Katarina Gustafsson (kd) och Håkan Nohrén 
(kd) föreslår tillsammans med Ulrik Lindgren (kd), i motion daterad 2006-02-
26 att kommunstyrelsen skall få i uppdrag att ta initiativ till att införa boendega-
ranti inom äldreomsorgen i enlighet med motionen. 

Tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade 2006-04-26, § 112 att i ett yttrande till kommunsty-
relsen som svar på motionen om boendegaranti inom äldreomsorgen översända 
omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Katarina Gustafssons och Håkan Nohréns motion daterad 2006-02-26. 

Socialnämnden beslut 2006-04-26, § 112/omvårdnadsförvaltningens PM  2006-
04-13. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta att med 
hänvisning till socialnämndens (omvårdnadsförvaltningens) redovisning 2006-
04-13, avslå motionen. 

Håkan Nohrén yrkar att motionen skall bifallas. 

Beslutsgång 
Sedan överläggningen förklarats vara avslutad ställer ordföranden proposition 
på sitt eget avslagsyrkande på motionen mot Håkan Nohrens bifallsyrkande till 
motionen och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget yr-
kande att föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till social-
nämndens (omvårdnadsförvaltningens) redovisning 2006-04-13, avslå motio-
nen. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår således kommunfullmäktige besluta 

att   med hänvisning till socialnämndens (omvårdnadsförvaltningens) redovis-
ning 2006-04-13, avslå motionen. 

Reservation 
Håkan Nohrén (kd) reserverar sig mot beslutet. 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 72   Översyn av placeringspolicy för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser  

Diarienummer KS 30/05 

Ärendet 
Förvaltningsbolaget Carlson Investment Management AB förvaltar sedan den   
1 januari 1999 den del av de förvaltade stiftelsernas förmögenhet som är dona-
tionskapital, dock ej fastigheterna, samt sköter bokföring och administrativ ser-
vice. Uppdraget sköts i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda 
placeringspolicyn för Falu kommuns förvaltade stiftelser och avtalet löpte i 
grunden t o m 2005-12-31 med möjlighet till förlängning med ett år. Förläng-
ningsmöjligheten har utnyttjats och avtalet löper nu ut per 2006-12-31. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redovisar 2006-05-04 förslag 
till placeringspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser. Efter fastställande 
av placeringspolicyn i kommunfullmäktige skall en upphandling av förvaltare 
genomföras med avtalsstart 2007-01-01. 

Ekonomichef Jan Malmberg föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-26, § 113, att uppdra åt Kommunstyrelse-
förvaltningen (ekonomikontoret), i samråd med kommunstyrelsens presidium 
och Olle Holmkvist (spi), att inför ny avtalsperiod avseende fondförvaltare se 
över hur uppdraget fullgjorts hittills och utveckla profil framöver. 

Allmänna utskottet beslutade 2005-10-04, § 122, att uppdra åt Kommunstyrel-
seförvaltningen (ekonomikontoret) förhandla med Carlson Investment Mana-
gement AB om en förlängning av det befintliga avtalet samt att påbörja upp-
handlingen av blivande förvaltare så snart det är möjligt, samt att uppdra åt 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att göra en översyn av ”Pla-
ceringspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser”. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2006-04-11, § 122, bl a att uppdra åt Kommunsty-
relseförvaltningen (ekonomikontoret) att dels lämna beslutsunderlag för placer-
ingspolicyn till allmänna utskottets sammanträde den 13 juni dels att lämna un-
derlag för ny upphandling av förvaltare till allmänna utskottets sammanträde 
den 8 augusti 2006. 

Beslutsunderlag 
Yttrande från Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 2006-05-04. 

Förslag från  Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) till placerings-
policy för Falu kommuns förvaltade stiftelser daterad 2006-05-04. 

  Forts. 

 



 19 (26) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 72   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta att med 
ändring av beslutet i kommunfullmäktige1997-12-11, § 189, fastställa ”Placer-
ingspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser” daterad 2006-05-04. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att   med ändring av beslutet i kommunfullmäktige1997-12-11, § 189, fastställa 
”Placeringspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser” daterad 2006-05-
04. 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 73 ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet”  

Diarienummer (KS 149.05) 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-22, § 45 bl a att godkänna projektdirektiv 
”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” daterade 2005-02-20. 

Vid allmänna utskottets sammanträde 2005-11-15 lades projektgruppens förslag 
och rapport fram. Kostutredningen har bedrivits i projekt med alla berörda för-
valtningar representerade. En politisk styrgrupp från majoritet och opposition 
med representation från berörda nämnder och styrelsen har följt projektet. En 
särskild referensgrupp med berörda förvaltningschefer har deltagit i arbetet. 
Därmed har under projektets gång olika aspekter kunnat hanteras. För att säker-
ställa både former och det slutgiltiga förslagets kvaliteter har en remissomgång 
genomförts enligt beslut nedan. 
 
De ”protestlistor” med namnunderskrifter som har kommit i ärendet finns att 
tillgå vid stadskansliet och vid sammanträdet. Namnlistorna har rubriken ”Da-
gens rätt………….eller fel” och innehåller: 

Jag vill att Falu Kommun tänker på våra barns och äldres välbefinnande. Inte 
bara stordrift för att få ner kostnaderna. Vägen från gryta till tallrik ska vara 
kort. 
Jag vill att våra barn och äldre i kommunens omsorg ska ha tillgång till nyla-
gad, fräsch mat, så att de kan grundlägga och bevara goda matvanor och en 
god hälsa, även när de blir gamla. 

 
Kommundirektör Torkel Birgersson och IT/organisationschef Jan E Fors före-
drar ärendet utifrån kommunstyrelseförvaltningens missiv och resonemangsför-
slag 2 daterat 2006-05-18. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet fick en lägesrapport vid sitt sammanträde den 16 augusti 
2005. 

Allmänna utskottet beslutade 2005-11-15, § 150 bl a: 
att  rapporten ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” (version 1.2) går för 
remissyttranden till Skolnämnden, Socialnämnden,  Servicenämnden, Miljö-
nämnden och Kommunstyrelseförvaltningen. Dessutom kommer pensionärsrå-
det att få en särskild presentation innan beslutprocessen hamnar i Kommunsty-
relsen, 
att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utifrån remissvaren sammanstäl-
la beslutsunderlag till sammanträde med allmänna utskottet den 14 februari 
2006, 
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att se över transportorganisationen 
och därtill hörande logistik. 

Forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Allmänna utskottet har haft vägledningsdiskussioner i ärendet utifrån inkomna 
remissvar i februari och april 2006 och vid februarisammanträdet beslutade ut-
skottet att utifrån dagens diskussion, uppdra till kommunstyrelseförvaltningen 
att tillsammans med berörda förvaltningar redovisa förslag till beslut till all-
männa utskottets sammanträde den 11 april 2006. 

Allmänna utskottet beslutade i april att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen 
att redovisa förslag till beslut till allmänna utskottets sammanträde den 23 maj 
2006. 

Beslutsunderlag 
Missiv och rapport ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” (version 1.2) 
daterade 2005-11-08. 

Allmänna utskottets beslut 2005-11-15, § 150. 

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 2006-01-18. 

Protokoll från Socialnämnden 2006-01-25, § 10. 

Protokoll från Miljönämnden 2006-01-25, § 7. 

Protokoll från Skolnämnden 2006-01-26, § 6. 

Kommunservice yttranden 2006-01-27, 2006-04-04 respektive 2006-05-10 som 
undertecknats av företrädare för Servicenämnden. 

Remissyttrande från Landstinget Dalarna Landstingsservice undertecknat av 
ordf i Servicenämnden daterat 2006-02-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret och personalkontoret) 
missiv och resonemangsförslag 2 daterat 2006-05-18. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  

att   uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsens sam-
manträde den 5 juni lämna förslag till beslutssatser i enlighet med rapporten 
”Kostorganisation – Resonemangsförslaget II” (inkl behov av redaktionella 
ändringar) daterad 2006-05-18 samt 

att   ta dagens diskussion till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 74   Antagande av förnyad styrmodell för Falu kommun 

Diarienummer KST 64.03 

Ärendet/Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2003-05-27 § 61 att utse en styrgrupp för ny 
styrmodell för Falu kommun.  

Allmänna utskottet beslutade 2006-03-14, § 29: 
att presenterad rapport ”En förnyad styrmodell för Falu Kommun version 6.0, 
skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med att införa en förnyad styrmo-
dell 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att genomföra den serie av infor-
mationsmöten som framställs i missivet, daterat 2006-03-07 samt 
att återredovisa ärendet till allmänna utskottet den 23 maj 2006.  
 

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar en lägesrapport om ärendet 2006-05-16 
och föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att färdigställa beslutsunderlag för 
antagande av ny styrmodell för Falu kommun inför kommunstyrelsens sam-
manträde den 5 juni. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens lägesrapport daterad 2006-05-16. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 

att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att färdigställa beslutsunderlag för 
antagande av ny styrmodell för Falu kommun inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 5 juni. 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 75   Nytt avtal med Söderbaumska skolan AB 

Diarienummer (KS 321.06) 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 7 juni, 2005 (§ 145) att säga upp de avtal mellan 
Falu Kommun och Söderbaumska skolan vilka reglerat ersättningen för elever i 
årskurs 0-9 och barn i fritidsverksamhet. Grunden för uppsägning av avtalen var 
att avtalskonstruktion innebar att ersättningen till Söderbaumska skolan ökade 
till följd av att elevantalet i de kommunala skolorna minskade. Denna effekt 
uppstår genom att kommunens lokalkostnader skulle komma att fördelas ut på 
ett färre antal elever vilket därigenom bidrar till en ökad ersättning per elev för 
Söderbaumska skolan.  

Beslutet innebar vidare att kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med 
skolkontoret fick i uppdrag att inleda förhandlingar med Söderbaumska skolan 
för att träffa nya avtal för reglering av ersättning för skolverksamheten och 
skolbarnomsorgsverksamheten. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redovisar uppdraget i missiv 
och förslag till avtal 2006-05-04. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) missiv och förslag till avtal 
2006-05-04. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag som framgår 
av beslutsrutan nedan.  

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna förslag till avtal mellan Falu Kommun och Söderbaumska skolan 
om skolbidrag för förskoleklass och år 1-9 samt 

att  godkänna förslag till avtal mellan Falu Kommun och Söderbaumska skolan 
om skolbarnsomsorg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 76   Godkännande av räddningstjänstavtal för 2006 

Diarienummer KS 16.06 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och ekonomikontoret) föreslår 
2006-05-10 att kommunstyrelsen skall besluta att godkänna föreslaget rädd-
ningstjänstavtal för 2006. 

Tidigare behandling 
Direktionen för Räddningstjänsten DalaMitt har 2006-04-12 godkänt att rädd-
ningstjänstavtal tecknas med respektive medlemskommun. 

Beslutsunderlag 
Beslut av direktionen för Räddningstjänsten DalaMitt 2006-04-12, § 43/Missiv 
från Räddningstjänsten Dala Mitt diariefört 2006-05-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet och ekonomikontoret) yttrande 
2006-05-10. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna föreslaget räddningstjänstavtal för 2006. 

 

 



 25 (26) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 77   2006-05-23  

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 77   Val av styrelserepresentanter i Föreningen Studenternas 
hus Kåre 

Diarienummer KS 389.06 

Ärendet 
Föreningen Studenternas hus Kåre framför i brev diariefört 2006-05-08 önske-
mål om att kommunen nominerar två styrelserepresentanter samt en ersättare 
till föreningen att väljas på föreningens årsmöte den 2 juni 2006. 

Beslutsunderlag 
Önskemål/information från Föreningen Studenternas hus Kåre diarieförd 2006-
05-08. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 

att  utse Arne Mellqvist (s) och Mikael Rosén (m) med Anna Hägglund (c ) 
som ersättare att företräda Falu kommun i styrelsen för Föreningen studen-
ternas hus kåre. 

 

Expeditioner 

Föreningen Studenternas hus Kåre 

Valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) förtroendemannaregistret  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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