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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2011-02-16 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Falun, Annexet, Hörsalen kl 13.15-16.20    Plats och tid 

Susanne Norberg (S) ordf. Monica Jonsson (S) ej § 15 Beslutande 
Arne Mellqvist (S) Lilian Eriksson (M) 
Christina Haggren (M) Sten H Larsson (FAP), §§ 9-17 
Kicki Stoor (S) Roger Jansson (S), § 15 
Maria Gehlin (FAP), §§ 18-20

Maria Gehlin (FAP) när hon inte tjänstgör 
enligt ovan 

Krister Johansson (S) §§ 9-12 Ej tjänstgörande 
ersättare Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) 

Linnea Risinger (MP) §§ 9-17 del av 18 Roger Jansson (S) §§ 9- 14, 16-17 del av 18
Lena Johnsson (S) Erik Eriksson (MP) 
Agneta Ängsås (C) Ingrid Näsman (KD) 
Mats Dahlström (C) Mikael Rosén (M) §§ 10-13  
 
 

Kanslichefen, §§ 9-14 Övriga deltagare 
Kommundirektören 
Personalchefen 
IT-chefen 
Ekonomichefen, §§ 11-20 del av 10 
Jurist Elin Holmström, § 12 
Upphandlare Hans Johansson, §§ 9-13 
Utredare Lars-Göran Ljungqvist, §§ 9-13 
Nämndadm Ulrika Tysk 

  
Kicki Stoor Utses att justera 

Falu kommun Rådhuset 2011-02-18  Justeringens tid och plats 

9 – 20, exkl § 13 som justerades 2011-02-17 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Ulrika Tysk 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Susanne Norberg 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Kicki Stoor 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2011-02-16 
Datum när anslaget sätts upp 2011-02-18 exkl § 13 som anslagits 2011-02-17       
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Ulrika Tysk 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2011-02-16 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning  

§ 9 Information om kunskaps- och teknikupphandlingar i 
förändringsprojeketet.....................................................................3 

§ 10 Rapport om Tidsplaneringssystem ................................................4 

§ 11 Rapport om länets telefoniprojekt "Telefoni 2011 
Dalarna".........................................................................................5 

§ 12 PA/IT-samarbete med Falu kommun och Säters kommun............6 

§ 13 Återkallande av tilldelningsbeslut avseende upphandling 
av mäklartjänst för fysisk och finansiell handel med 
energi inklusive strategikonsulting................................................7 

§ 14 Revidering av kommunstyrelsens reglemente och 
delegationsordning ........................................................................8 

§ 15 Svar på motion från Mikaela Johnsson (S) Roza Güclü 
Hedin (S) och Johnny Gahnshag (S); Flexiblare 
vistelsetid på förskolan ................................................................10 

§ 16 Ny förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-
Falun ............................................................................................12 

§ 17 Uppdatering av borgensbeslut avseende kommunens 
helägda bolag...............................................................................13 

§ 18 Kommunstyrelsens Firmateckning..............................................15 

§ 19 Svar på revisionsrapport: Granskring av kommunens 
styrning av hälsoarbetet ...............................................................17 

§ 20 Fråga om inköp av bok ................................................................18 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 9TT   2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Information om kunskaps- och teknikupphandlingar i 
förändringsprojeketet 

Diarienummer KS 136/11 

Ärendet 
Presentationen på sammanträdet behandlar följande: 

1. Förändringsprojektets olika delar 

2. Kunskaps- och teknikupphandlingens olika moment 

3. Kravspecifikationens struktur 

4. Värderingsprocesserna 

5. Avtal och genomförande 

6. Samspel med andra (verksamheten, upphandlingsenheten, leverantö-
ren, andra aktörer/kommuner). 

IT-chef Jan E Fors och utredare Lars-Göran Ljungqvist informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) tjänsteskrivelse 2011-02-07. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

10TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10  Rapport om Tidsplaneringssystem 

Diarienummer KS 135/11 

Ärendet 
Förvaltningen har lämnat lägesrapporter, förevisat principer till Kommun-
styrelsens arbetsutskott. Vägledningsdiskussioner har genomförts. Vid se-
naste presentationen gavs uppdraget att återkomma med en redovisning, 
som är lämpligt nu, då upphandling är direkt förestående.  

Efter förstudien har projektgruppen arbetat med ett ganska omfattande arbe-
te med kravställning och beskrivning av ett kommande IT-system för tids-
styrning i enlighet med givna principer efter förstudien. 

IT-chef Jan E Fors och utredare Lars-Göran Ljungqvist informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret och personalkontoret) tjänste-
skrivelse 2011-02-07. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta information till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

11TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Rapport om länets telefoniprojekt "Telefoni 2011 Dalar-
na" 

Diarienummer KS 134/11 

Ärendet 
För ungefär fem år sedan gjorde Falu kommun tillsammans med de dåva-
rande mittdalakommunerna en samtidig/gemensam upphandling som ett 
utvecklingssprojekt efter initiativ av kommundirektörerna Även kommuner-
na kring Siljan genomförde ett gemensamt avrop. Nu arbetar alla femton 
kommunerna gemensamt med ett förändringsprojekt med mål att nå ett avtal 
efter upphandling med en leverantör. Dalarna blir då en av de större kunder-
na av telefoni i landet. Falu Kommun (IT) utövar projektledaransvaret. Var-
je kommun har också ett lokalt kommunprojekt för att säkerställa förankring 
och genomförande. 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

IT-chef Jan E Fors och utredare Lars-Göran Ljungqvist informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) tjänsteskrivelse 2011-02-07. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag  

att  ta informationen till protokollet och godkänna deltagandet och samarbe- 
       tet med de övriga dalakommunerna i förändringsprojektet ”Telefoni   
       2011 – Dalarna” samt 

att  avge en muntlig rapport efter analysskedet före 1 juni 2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

12TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 PA/IT-samarbete med Falu kommun och Säters kommun 

Diarienummer KS 133/11 

Ärendet 
I flera år har olika samarbetsformer inom olika områden utvecklats mellan 
kommunerna inom Falun-Borlänge-regionen (och inom Dalarna). På IT-
området har det också innefattat olika verksamheter såsom GIS, e-hälsa m 
fl. På Säters kommuns initiativ har Falun och Säter utvecklat en idé om 
samarbete inom PA-området. Samarbetet omfattar inte endast IT-tjänster, 
utan hela området IT-system och lönehantering. Denna inriktning på samar-
bete stämmer väl överens med de initiativ som igångsatts för samarbeten 
inom EA/PA-området inom regionen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret och personalkontoret) förslag 
är enligt beslutsrutan nedan. 

IT-chef Jan E Fors och utredare Lars-Göran Ljungqvist föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret och personalkontoret) tjänste-
skrivelse 2011-02-07. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norberg 
och Lilian Erikssons förslag 

att  godkänna att Falu kommun kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret 
och personalkontoret) fortsätter arbetet med ett etablerat samarbete 
inom PA/IT med Säters kommun, vad avser drift, systemansvar, sy-
stemteknik, kommunikation och leverantörskontakter samt optionsmöj-
ligheter enligt rapport daterad (reviderad) 2011-02-07 samt 

att  samarbetet baseras på att ge en ömsesidig effektivisering med ett eko-
nomiskt överskott i förhållande till nuvarande ordning. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

13TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Återkallande av tilldelningsbeslut avseende upphand-
ling av mäklartjänst för fysisk och finansiell handel med 
energi inklusive strategikonsulting  

Diarienummer KS 542/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 19 januari 2011, fattat beslut i 
ärendet upphandling av mäklartjänst för fysisk och finansiell handel med 
energi inkl strategikonsulting för Falu Kommun med de helägda bolagen 
Förvaltningsbolaget Lugnet KB, Västra Falun AB och Falu Stadshus AB 
med dotterbolaget Falu Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolagen Falu 
Industrihus AB, Falun Future Tech AB och Falu Organisation AB.  Scan-
dem Market AB tilldelades uppdraget för perioden 2011-02-01 - 2015-12-31 
med en möjlighet att förlängas med som högst 1 år. 

Upphandlare Hans Johansson håller en vägledningsdiskussion kring återkallande 
av tilldelningsbeslut avseende upphandling av mäklartjänst för fysisk och  
finansiell handel med energi inklusive strategikonsulting. 

Tidigare behandling 
Ärendet behandlades i kommunstyrelsen allmänna utskott den 19 januari 
2011. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  återkalla beslut om tilldelning/uppdrag som fattades 2011-01-19 avse-
ende mäklare med uppdrag att upphandla all fysiskt kraftbehov genom 
portföljförvaltning till Falu Kommun med redovisade bolag Scandem 
Market AB samt 

att  förklara denna paragraf för omedelbart justerad. 

 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

14TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Revidering av kommunstyrelsens reglemente och dele-
gationsordning 

Diarienummer KS 130/11 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har genomfört en översyn och 
detaljerad granskning av kommunstyrelsens reglemente och delegationsord-
ning vilken har utmynnat i upprättade förslag till nytt reglemente och dele-
gationsordning. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 

Reglementet för kommunstyrelsen antogs av kommunfullmäktige den 26 
november 2009, att gälla från den 1 januari 2010, och reviderades via beslut 
i kommunfullmäktige den 10 december 2009 samt den10 juni 2010. 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen antogs av kommunstyrelsen 
den 1 december 2009 och reviderades den 1 juni 2010.  

Förslag till nytt reglemente och ny delegationsordning för kommunstyrelsen 
har skickats ut två gånger till presidiet, kommundirektören, kommunstyrel-
secheferna och kommunens kontaktperson på Kommuninvest för inhämtan-
de av synpunkter. 

Förslag till nytt reglemente och ny delegationsordning har föredragits för 
kommundirektören och vissa kommunstyrelsechefer på chefsgruppsmöte 
den 14 januari 2011. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-07. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag (2011-02-07) till reglemente samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kommunstyrelsens reglemente   
       utifrån ikraftträdandet av ny plan- bygglagstiftning 2011-05-02. 
 
 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

14TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  anta förslag (2011-02-07) till delegationsordning samt 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att revidera  
       kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning utifrån 
       ikraftträdandet av ny plan- bygglagstiftning 2011-05-02.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 15T   2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Svar på motion från Mikaela Johnsson (S) Roza Güclü 
Hedin (S) och Johnny Gahnshag (S); Flexiblare vistelse-
tid på förskolan  

Diarienummer KS 404/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Mikaela Johnsson (S), Rosa Güclü Hedin (S) och Johnny Gahnshag (S) yr-
kar i en motion daterad 20 maj 2010 ”Flexiblare vistelsetid på förskolan” att 
Falu Kommun inför två alternativ i förskolan för barn till arbetslösa och 
föräldralediga, 15-timmars eller 20/25-timmarstaxa enligt beskrivet förslag.  

Tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade den 28 oktober 2010 att föreslå kommunstyrelse-
förvaltningen avslå motionen så att barn till föräldralediga och arbetslösa 
även fortsättningsvis ska erbjudas de 15 timmar/vecka som lagen föreskri-
ver, och att timmarna som tidigare ska förläggas till tre timmar/dag. 

Beslutsunderlag 

Motion från Rosa Güclü Hedin, Mikaela Johnsson och Jonny Gahnshag 
daterad 2010-05-20. 

Protokoll från skolnämnden daterad 2010-10-28, § 172/skolförvaltningens/ 
tjänsteskrivelse 2010-10-11. 

Yrkanden 

Ordförande Susanne Norberg: Bifall till motionen 

Christina Haggren: Avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna utskot-
tet beslutar enligt sitt eget förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  bifalla motionen samt 
 
att  under höst terminen 2011 ska Falu kommun i ett första steg för att öka   
      flexibiliteten i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga (dvs  
      15-timmarsbarnen) införa ytterligare ett alternativ inom den befintliga  
      tidsramen på 15 timmar (3 dagar x 5 timmar). 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 15T   2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Reservation 
Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M) och Sten H Larsson (FAP) re-
serverar sig mot beslutet. 

 

Protokollsanteckning 
Monica Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning och 
beslut. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

16TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Ny förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-
Falun 

Diarienummer KS 24/10 

Ärendet 
Förslag till ny förbundsordning samordningsförbundet Finsam-Falun har 
framtagits av Finsam. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2005, § 214 bl.a att anta 
förbundsförordning för samordningsförbundet Finsam-Falun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-11. 

Yrkanden 
Ordförande Susann Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till ny förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-
Falun enligt förslag diariefört 2011-02-01. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

17TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Uppdatering av borgensbeslut avseende kommunens 
helägda bolag

Diarienummer KS 132/11 

Ärendet 
Kommuninvest i Sverige AB (Kommuninvest) har underhand framfört att 
kommunfullmäktiges beslut rörande borgen till kommunens helägda bolag 
måste förtydligas på så sätt att det skrivs in i beslutet att borgen tecknas ”så-
som för egen skuld” d.v.s. att den utgör en proprieborgen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslut-
sutan nedan. 

Tidigare behandling 

Beslut om borgen för kommunens helägda bolag togs senast i kommunfull-
mäktige 2010-05-20 § 67. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-02-
04. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

 
Allmänna utskottet beslutar att kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen 
skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande respektive företag totalt högsta 
angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det 
lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till respektive 
företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar: 
 
Kopparstaden AB  1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB     335 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB       50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB   1 046 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB       200 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB       15 000 000 kronor samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

17TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående bolag. Utlå-
ningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld ingå 
borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive företag enligt vad som ovan angivits och 
med iakttagande av däri angivna principer. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

18TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Kommunstyrelsens Firmateckning 

Diarienummer KS 148/11 

Ärendet 
Med anledning av föreslaget nytt reglemente lämnar kommunstyrelseför-
valtningen (stadskansliet) förslag till kommunstyrelsens firmateckning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-04. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

 Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att upphäva tidigare beslut om firmateckning fattat 2010-11-16, § 7, 

att notera till protokollet att bestämmelser om underskrift och kontrasigna   
trion av utgående skrivelser m.m. återfinns i kommunstyrelsens reglemente 
5.2. 

att notera till protokollet att kommunstyrelsens presidium (dvs. ordförande, 
förste och andre vice ordförande) utgörs av Jonny Gahnshag (S) ordförande, 
Susanne Norberg (S) 1:e vice ordförande och Mikael Rosén (M) 2:e vice 
ordförande,  

att i de fall såväl ordföranden, som förste och andre vice ordförande är för-
hindrade, utse endera av ledamöterna Krister Andersson (V), Arne Mellqvist 
(S), Krister Johansson (S), Christina Haggren (M) eller Mats Dahlström (C) 
att underteckna från kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott utgå-
ende skrivelser m fl handlingar enligt 5.2. i kommunstyrelsens reglemente,   

att handlingar i övrigt undertecknas och kontrasigneras enligt följande: 

1. Borgensförbindelser 
Undertecknas enligt reglementet 5.2. andra stycket. 

Kontrasigneras av kommundirektören eller, vid förfall för denne, av ekono-
michefen eller dennes ställföreträdare. 

2. Åtagande enligt det statliga stödet till bostadsbyggande enligt gällan-
de finansieringsförfattningar 
Undertecknas av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets byggavdel-
ning. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

18TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Borgensförbindelser gentemot SBAB, Venantius samt bostadskreditnämn-
den undertecknas av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets byggav-
delning med kontrasignation av stadsbyggnadschefen.   

3. Köpehandlingar avseende förvärv och försäljning av fast egendom 
undertecknas enligt reglementet 5.2. andra stycket 
Kontrasigneras av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets markav-
delning eller, vid förfall för denne, av stadsbyggnadschefen. Avdelningsche-
fen vid stadsbyggnadskontorets markavdelning undertecknar vissa köpe-
handlingar, servitutsavtal och andra nyttjanderättsavtal enligt kommunsty-
relsens delegationsordning. Kontrasignation ska då ske av berörd mark- 
eller exploateringsingenjör. 

4. Checkar, post- och bankanvisningar etc. och av kommunstyrelsen 
genom ekonomikontoret utfärdade kvitton på inbetalningar samt hand-
lingar som rör den centrala kravverksamheten 
Checkar samt post- och bankanvisningar etc. och av kommunstyrelsen ge-
nom ekonomikontoret utfärdade kvitton på inbetalningar samt handlingar 
som rör den centrala kravverksamheten ska undertecknas av två av ekono-
mikontorets tjänstemän i förening.  

Handlingar som styrker identitet, funktion samt egenhändig namnteckning 
för ovan angivna tjänstemän ska vara undertecknad av kommunstyrelsens 
ordförande med kontrasignation av kommundirektören,  

att till protokollet anteckna att angivna tjänster för närvarande innehas av 
följande personer: 

Ekonomichef Kjell Nyström  
Finanssekreterare Bengt Thored 
Kommundirektör Torkel Birgersson 
Stadsbyggnadschef Margaretha Åslund 
Avdelningschef vid  
stadsbyggnadskontorets 
byggavdelning Susanne Svärdström   
Avdelningschef vid  
stadsbyggnadskontorets 
markavdelning Karin Eliasson 
Markingenjör Lars Gustafsson 
Markingenjör Bo Lundgren 
Exploateringsingenjör Jennie Åkerström samt 

att detta beslut träder ikraft 2011-03-11. 

 

 

 

 



 17 (18) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

19TT
  2011-02-16 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Svar på revisionsrapport: Granskring av kommunens 
styrning av hälsoarbetet 

Diarienummer KS 686/10 

Ärendet 
Kommunrevisorerna har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
uppföljning och fördjupad granskning av kommunens styrning av hälsoarbe-
tet. Det är en uppföljande granskning relaterad till den granskning som gjor-
des 2006. 

Granskningen visar att en stor del av de brister som påpekades i den föregå-
ende granskningen har åtgärdats, att folkhälsoprogrammet ger vägledning i 
hur folkhälsoarbetet ska bedrivas och att folkhälsoarbetet i stort bedrivs ut-
ifrån fattade beslut. Revisorerna lämnar inom några områden rekommenda-
tioner. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret och personalkontoret) förslag 
är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Den tidigare granskningen 2006 behandlades i kommunstyrelsen den 5 de-
cember 2006. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret och personalkontoret) tjäns-
teskrivelse 2010-01-31. 

Yrkanden 

Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2011-01-31, ska utgöra  
kommunens svar på revisorernas granskning av hälsoarbetet. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Fråga om inköp av bok 

Diarienummer KS 26/11 

Ärendet 
Maria Gehlin (FAP) lyfter frågan angående inköp av boken ”Maktens korri-
dorer” ett exemplar till varje parti. 

 

Ordförande Susanne Norberg återkommer med svar till allmänna utskottets 
sammanträde den 16 mars 2011. 

 
 

 


	 

