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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-02-18  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15-17.05  Plats och tid 

Dan Westerberg (C), ordf. Barbro Ödlund (S) Beslutande 
 Håkan Nohrén (KD) Bo Jönsson (M) 
 Roza Güclü Hedin (S) kl. 13.15-

16.40 §§ 17-27 
Margareta Källgren (S)  
Monica Jonsson (S) §§ 28-31  

Kerstin Söderbaum Fletcher (FP)   

Börje Svensson (FP) Monica Jonsson (S) ej §§ 28-31 när 
hon tjänstgjort. 

Ej tjänstgörande 
ersättare, se även 
sid 2 

Ingrid Näsman (KD) 
Lilian Eriksson (M) Sören Johansson (V) 
Maria Gehlin (FAP) kl. 13.40-17.05 
§§ 18-31 

Inger Olenius (MP) kl. 13.15-16.30 
§§ 17-25, 27, del av § 26 

Kommundirektören Kanslichefen Övriga deltagare 
IT/Org. Chefen  Stadsbyggnadschefen § 27 
Ekonomichefen §§ 19, 21-22, 24, 26-31, del av § 25  
Jurist Tobias Carlgren  Controller  Per Eriksson § 17 
Personalplanerare Eva Andersson § 23 
Förhandlingssekreterare Jan Jansson §§ 18 och 23  
Kompetensutvecklare Lena Öhman § 19   
Chef arbetsmarknadsenheten Jerker Dalström §§ 18, 23 samt 25 
§§ 21-22, Socialchefen, Ungdomskonsulent Johan Tjulander, Institutions 
chef Karin Rosenberg samt Utredare John Nises 
  

  
Kerstin Söderbaum Fletcher Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2009-02-25 Justeringens tid och plats 

17-31 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Tobias Carlgren 

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Kerstin Söderbaum Fletcher 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2009-02-18  
Datum när anslaget sätts upp 2009-02-25        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-02-18  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ej tjänstgörande 
ersättare, forts. 

Christina Haggren (M) kl 13.15-
17.00 §§ 17-28 

Krister Johansson (S) kl 13.15-
16.10 §§ 17-23, 25, 27, del av § 24 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott T§ 17T   2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 17 Rapport från Kvalitetsnätverk Bergslagen: Kvalitets- och 
kostnadsjämförelse kring kommunernas arbete och 
samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv ...........................4 

§ 18  Redovisning av lönebidrag i Falu kommun...................................5 

§ 19   Kompetensförsörjning i Falu kommun..........................................6 

§ 20  Ansökan från Hälsinggårsskolan om bidrag ur 
Incitamentfonden...........................................................................8 

§ 21  Vägledningsdiskussion om fortsatt avtal med 
migrationsverket om mottagande av s k 
ensamkommande flyktingbarn ......................................................9 

§ 22 Övertagande av verksamheten vid Kombo..................................11 

§ 23 Projekt Arenamodellen................................................................12 

§ 24 Svar på skrivelse från kommunservice: Skenande 
portokostnader – ett ansvar för avsändaren eller 
utförandenämnden .......................................................................14 

§ 25 Redovisning av uppdrag att göra en inventering och 
kartläggning i syfte att se över hur man på bästa sätt ska 
utveckla feriearbeten ...................................................................15 

§ 26  Svar på revisionsrapport: Granskning av förutsättningar 
för konkurrensutsättning..............................................................16 

§ 27  Försäljning av fastigheten Främby 2:17, Främby gamla 
skola.............................................................................................17 

§ 28  Uppföljning av försäkringsskador 2008 ......................................19 

§ 29  Svar på medborgarförslag från Sigvard Lindström: 
Villkor för verkställande direktörer hos Falu industrihus 
AB och generellt..........................................................................20 

§ 30  Svar på motion från Anders Samuelsson (M): 
Kommunens roll vid friförskola och friskolas 
upphörande ..................................................................................21 

§ 31 Delegering av beslutanderätt vid tillsättande av tillfälligt 
förordnad kanslichef....................................................................23 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 17T   2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Rapport från Kvalitetsnätverk Bergslagen: Kvalitets- och 
kostnadsjämförelse kring kommunernas arbete och 
samarbete med kultur-, fritids- och föreningsliv 

Diarienummer KST 223/03 

Ärendet 
Sedan slutet av 1990-talet har Sveriges Kommuner och Landsting medver-
kat till att starta upp och på olika sätt gett stöd till kommuner som gått sam-
man i jämförande kvalitetsnätverk med avsikt att belysa kostnadsmässiga 
och kvalitativa aspekter. Kvalitetsnätverk Bergslagen, vilket Falun medver-
kat i sedan starten 2002, är ett av de första nätverken som jobbat enligt den-
na metod. 

Controller Per Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
PM från Sveriges Kommuner och Landsting 2009-01-12. 

Kvalitets- och kostnadsjämförelse kring kommunernas arbete och samarbete 
med kultur-, fritids- och föreningsliv 2009-01-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 18 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18  Redovisning av lönebidrag i Falu kommun  

Diarienummer KS 51/09 

Ärendet 
På uppdrag av förhandlingsdelegationen har en kartläggning genomförts 
avseende riktlinjer och tillämpning av lönebidrag. Kartläggningen har gjorts 
av personalkontoret i samverkan med arbetsmarknads- och integrationskon-
toret.  

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är att allmänna 
utskottet beslutar; 
att ta informationen till protokollet samt 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och arbets-
marknads- och integrationskontoret) att upprätta riktlinjer för hantering av 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom Falu kommun. 

Förhandlingssekreterare Jan Jansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-02-
03. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet, 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och arbets-
marknads- och integrationskontoret) att, efter kontakter med personalfö-
reträdare och arbetsförmedlingen, upprätta riktlinjer för hantering av lö-
nebidrag och liknande åtgärder inom Falu kommun samt 

att återrapport i ärendet ska ske på allmänna utskottets sammanträde den 20 
maj 2009. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och arbetsmarknads- och 
integrationskontoret)  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 19  

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19   Kompetensförsörjning i Falu kommun  

Diarienummer KS 56/09 

Ärendet 
Kompetensutvecklare Lena Öhman informerar om kompetensförsörjning i 
Falu kommun. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet yttrade sig 2004-09-14 över revisionsrapport angående 
”översiktlig uppföljning av utförda granskningar under 2000-2002” varvid 
bl a beslutades att uppdra åt personalkontoret att intensifiera sitt arbete med 
den strategiska övergripande personalförsörjningen. 

Allmänna utskottet fick en lägesrapport om ärendet 2004-12-14 varvid be-
slutades att uppdra åt personalkontoret att redovisa arbetet med den strate-
giska personalförsörjningen till 2005-05-24. 

Allmänna utskottet behandlade 2005-05-24 ”Uppföljning av åtgärder i sam-
band med revisionsrapport – lägesrapport beträffande arbetet med den stra-
tegiska övergripande personalförsörjningen” och beslutade därvid att uppdra 
åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa arbetet med 
den strategiska övergripande personalförsörjningen till allmänna utskottets 
sammanträde 2005-11-15. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23 att uppdra åt kommunstyrelseför-
valtningen (personalkontoret) att återredovisa ärendet med personalutveck-
lingsplan till 2006-12-19. 

Allmänna utskottet informerades om ärendet 2007-06-12 varvid beslutades 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att presente-
ra slutligt förslag till en kompetensförsörjningsplan för Falu kommun, till 
allmänna utskottets sammanträde 2007-12-13. 

Allmänna utskottet beslutade 2008-09-16; 
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att återredo-
visa kompetensförsörjning i rapport till allmänna utskottet i februari 2009 
samt 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2004-09-14, § 155, 2004-12-14, § 192, 
2005-05-24, § 59, 2006-05-23, §, 2007-06-12, § 83 och 2008-09-16, § 100. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontorets) PM 2009-01-28. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 19  

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 20 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20  Ansökan från Hälsinggårsskolan om bidrag ur Incita-
mentfonden  

Diarienummer KS 379/06 

Ärendet 
Hälsinggårdsskolan genom högstadieläraren Christina Karlsson ansöker i 
brev till kommunstyrelsen 2008-09-16 om bidrag på 30 000 kronor till an-
skaffning av en bärbar projektorutrustning för att bl.a. kunna följa tv-
nyheter i ett klassrum. Avsikten beskrivs även som ett försök hålla jämna 
steg med den digitala utvecklingen i undervisningen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att allmänna 
utskottet avslår ansökan om bidrag ur incitamentsfonden till Hälsinggårds-
skolan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan till incitamentsfonden 2008-09-10. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-02-
02. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  avslå ansökan om bidrag ur incitamentsfonden till Hälsinggårdsskolan 
med motiveringen att framställan om en budgetförstärkning inte över-
ensstämmer med incitamentsfondens syfte att stimulera till ett aktivt ar-
bete med skadeförebyggande åtgärder. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Christina Karlsson 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 21 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21  Vägledningsdiskussion om fortsatt avtal med migra-
tionsverket om mottagande av s k ensamkommande 
flyktingbarn 

Diarienummer KS 143/09 

Ärendet 
Falu Kommun har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket om 
anordnande av boende och mottagande för barn utan legal vårdnadshavare i 
Sverige, s.k. ensamkommande barn. Överenskommelsen avser såväl asylsö-
kande barn som barn med uppehållstillstånd. Överenskommelsen mellan 
Falu Kommun och Migrationsverket gäller t.o.m. 2009-11-11. Organisato-
riskt ansvarar Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) för motta-
gandet.  

Institutionschef Karin Rosenberg informerar om mottagandet av ensam-
kommande flyktingbarn i Falu kommun samt svarar på frågor. Socialchefen, 
utredare John Nises och ungdomskonsulent Johan Tjulander är närvarande 
för att svara på frågor.   

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-08-28 att teckna avtal i huvudsaklig öve-
rensstämmelse med Tillägg till överenskommelse 2007-05-28 mellan staten 
genom Migrationsverket och Falu kommun om mottagande av högst 165 
flyktingar och andra skyddsbehövande (ensamkommande barn ingår) avse-
ende åren 2007 och t.o.m. 2009. 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-30 om korrigering av avtal mellan 
Falu kommun och migrationsverket angående ensamkommande barn.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2007-08-28, § 188. 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2007-10-30, § 240. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse   

Yrkanden 
Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  uppdra till kommundirektören att utarbeta beslutsunderlag till kommun-
styrelsens sammanträde den 3 mars i enlighet med diskussionen vid da-
gens sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 21 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

22TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Övertagande av verksamheten vid Kombo 

Diarienummer KS 142/09 

Ärendet 
Falu kommun föreslås ta över verksamheten vid Kombo i Bojsenburg med 
kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
som huvudman för verksamheten. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-08-28 att teckna avtal i huvudsaklig 
överensstämmelse med Tillägg till överenskommelse 2007-05-28 mellan 
staten genom Migrationsverket och Falu kommun om mottagande av högst 
165 flyktingar och andra skyddsbehövande (ensamkommande barn ingår) 
avseende åren 2007 och t.o.m. 2009. 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-30 om korrigering av avtal mellan 
Falu kommun och migrationsverket angående ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2007-08-28, § 188. 

Protokoll från Kommunstyrelsen 2007-10-30, § 240. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-01-23. 

Yrkanden 

Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integra-
tionskontoret) att ta fram och godkänna avtal om övertagande av Kom-
bo-verksamheten med kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- 
och integrationskontoret) som huvudman för verksamheten. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

23TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Projekt Arenamodellen 

Diarienummer KS 900/06 

Ärendet 
Projekt om samverkan för att minska antalet deltidsarbetslösa och timan-
ställda anmälda på Arbetsförmedlingen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är att kommun-
styrelsen beslutar; 
att ta rapporten till handlingarna samt 
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse date-
rad 2009-01-19, avsluta projektet arenamodellen. 

Personalplanerare Eva Andersson föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har 2006-12-19 beslutat att uppdra till 
personalkontoret och berörda förvaltningar att gå in i Arenamodellen. 

Projektet Arenamodellen har redovisats vid Kommunstyrelsens allmänna 
utskott 2008-02-20. Personalkontoret fick då bl a i uppdrag att återrapporte-
ra resultaten av projekten i februari 2009. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från allmänna utskottet 2006-12-19, § 35. 

Protokoll från allmänna utskottet 2008-02-20, § 20. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-01-
19 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg och 
Roza Güclü Hedins förslag 

att  ta rapporten till handlingarna, 

att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse date-
rad 2009-01-19, avsluta projektet Arenamodellen då denna övergått till 
andra samarbetsformer samt 

att analys och kartläggningsarbetet dock ska fortgå. 



 13 (23) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

23TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

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

24TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Skrivelse från kommunservice: Skenande portokostna-
der – ett ansvar för avsändaren eller utförandenämnden 

Diarienummer KS 74/09 

Ärendet 
Servicenämnden har i skrivelse inkommit med förslag att Falu kommun 
lämnar principen att portokostnader ska täckas via den utförarersättning som 
servicenämnden erhåller för postverksamheten. Istället föreslås att portot 
täcks via Kommunstyrelsens budget eller att respektive nämnd efter ram-
växling svarar för sina egna portokostnader. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från servicenämndens ordförande Ove Stegunger 2008-12-19. 

Porto som del av kommunens posthantering – en beskrivning av kommun-
service uppdrag. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att, i sam-
råd med kommunservice, utreda möjligheten att lägga ut portokostnader 
på respektive förvaltning samt 

att återrapport ska ske i ärendet på allmänna utskottets sammanträde den 22 
april. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Servicenämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

25TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Redovisning av uppdrag att göra en inventering och 
kartläggning i syfte att se över hur man på bästa sätt 
ska utveckla feriearbeten  

Diarienummer KS 133/09, KS 764/05 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat, i samband med behandlingen av en motion 
från Maria Gehlin (FAP), att en inventering och kartläggning görs i syfte att 
se över hur man på bästa sätt ska utveckla feriearbeten.  

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Chef arbetsmarknadsenheten Jerker Dahlström föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-05-02 att föreslå kommunfullmäktige att 
motionen skall vara besvarad. Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen 
del att en inventering och kartläggning görs i syfte att se över hur man på 
bästa sätt skall utveckla feriearbeten. 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-05-11 att motionen ska vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2006-05-02, § 93. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2006-05-11, § 72. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontorets) 
tjänsteskrivelse 2009-02-02. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- 
och integrationskontoret) redovisning 2009-02-02 är uppdraget givet av 
kommunstyrelsen 2006-05-02, § 72 utfört samt 

att i övrigt ta informationen om feriearbeten 2009 till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 26 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26  Svar på revisionsrapport: Granskning av förutsättningar 
för konkurrensutsättning  

Diarienummer KS 853/08 

Ärendet 
Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en gransk-
ning av hur Falu kommun har hanterat frågeställningar om konkurrensut-
sättning av sina verksamheter. Revisionsrapporten konstaterar att den över-
gripande och samlade politiska styrningen av alternativa driftsformer i Falu 
kommun är svag i den nuvarande modellen. Det saknas även en helhetsbild 
ned strategiska initiativ och inriktningar. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen som svar på 
kommunrevisionens granskning överlämna kommunstyrelseförvaltningens 
yttrande daterat 2009-01-27.  

Tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade 2009-01-28 att anta förvaltningens tjänsteskrivel-
se som socialnämndens yttrande. 

Omvårdnadsnämnden beslutade 2009-01-28 att översända omvårdnadsför-
valtningens tjänsteskrivelse som omvårdnadsnämndens yttrande till kom-
munstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunrevisionen 2008-12-08/ KPMG: s granskning av 
förutsättningar för konkurrensutsättning 2008-11-17. 

Protokoll från socialnämnden 2009-01-28, § 13/ förvaltningens tjänsteskri-
velse 2009-01-14. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2009-01-28, § 5/ förvaltningens tjänste-
skrivelse 2009-01-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-01-27. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  som svar på kommunrevisionens granskning överlämna kommunstyrel-
seförvaltningens yttrande daterat 2009-01-27. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 27 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27  Försäljning av fastigheten Främby 2:17, Främby gamla 
skola 

Diarienummer KS 388/08 

Ärendet 
Fastigheten Främby 2:17 som är bebyggd med Främby gamla skola, har 
under lång tid varit uthyrd till externa hyresgäster. En försäljning har disku-
terats under flera år, men har ej varit möjlig att genomföra med hänsyn till 
befintliga hyresgäster. Hyresgästerna är nu uppsagda och har till övervägan-
de delen flyttat ur fastigheten. En försäljning är därmed möjlig att genomfö-
ra. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är att 
kommunstyrelsen beslutar; 
att uppdra till markchefen att besluta om och genomföra försäljningen av 
fastigheten Främby 2:17, Främby gamla skola samt 
att delegationen endast gäller då försäljningsbeloppet uppgår till högst 25 
basbelopp. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2008-06-18 att under förutsättning att 
nuvarande föreningsverksamhets lokalbehov säkerställs om en försäljning 
skulle bli aktuell, ställa sig positiv till en försäljning. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2008-08-20; 
att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) säkerställer befintli-
ga verksamheters lokalbehov i befintliga lokaler efter försäljning eller i and-
ra lokaler, för de verksamheter där kommunen har ansvar att tillhandahålla 
lokaler samt 
att kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) annonserar ut 
fastigheten till försäljning. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2008-06-18, § 89. 

Protokoll från allmänna utskottet 2008-08-20, § 85. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2009-02-09. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 27 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  uppdra till markchefen att besluta om och genomföra försäljningen av 
fastigheten Främby 2:17, Främby gamla skola samt 

att delegationen endast gäller då försäljningsbeloppet uppgår till högst 25 
prisbasbelopp. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 28 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28  Uppföljning av försäkringsskador 2008 

Diarienummer KS 39/09 

Ärendet 
Redovisning av skadekostnader avseende egendomsskador som regleras 
inom ramen för den interna försäkringsrörelsen under 2008. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-25 att täcka kostnaderna för egen-
domsskadorna under 2007 ur överskottet från den interna försäkringsrörel-
sen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2008-03-25, § 69. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-01-
29. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  täcka skadekostnaden under 2008 om 1 602 870 kronor varav netto         
1 205 870 kronor enligt specifikation i kommunstyrelseförvaltningens 
(ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-01-29 bilaga 3 samt 

att täckningen finansieras ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen. 

Protokollsanteckning 
Frågan om skadeläget i skolförvaltningens lokaler kommer att tas upp vid 
allmänna utskottets sammanträde den 18 mars 2009.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 29 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29  Svar på medborgarförslag från Sigvard Lindström: Vill-
kor för verkställande direktörer hos Falu industrihus AB 
och generellt  

Diarienummer KS 800/08 

Ärendet 
Sigvard Lindström föreslår i ett medborgarförslag att man utreder villkoren 
för kommunanställda då de utöver sin ordinarie tjänst innehar VD-uppdrag i 
kommunägda bolag. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att medborgarförslaget ska anses 
besvarat. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-11 att med stöd av kommunfull-
mäktiges arbetsordning § 32 stycke 5 överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Sigvard Lindström 2008-11-18. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2008-12-11, § 177. 

Kommunstyrelseförvaltningens (tjänsteskrivelse 2009-01-08) 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  

att  medborgarförslaget ska anses besvarat. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 30 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30  Svar på motion från Anders Samuelsson (M): Kommu-
nens roll vid friförskola och friskolas upphörande 

Diarienummer KS 432/08 

Ärendet 
Anders Samuelsson, ledamot i kommunfullmäktige tillika 1:e vice ordfö-
rande i skolnämnden, anser att kommunens roll vid nyetablering av friför-
skola/friskola är relativt klar. Hur kommunen ska förhålla sig när en privat-
ägd friförskola/friskola upphör är däremot inte klart och bör tydliggöras i 
riktlinjer och policy bland annat på följande punkter: 
- Dels mot det privatägda bolaget (den juridiska personen). Kan/ska kom-
munen förvärva bolaget? 
- Dels mot barnen och eleverna som ingår i verksamheten. Hur ska bar-
nen/eleverna få plats i motsvarande kommunal verksamhet? 
- Dels mot verksamhetens personal. Hur ska kommunen förhålla sig till fri-
förskolas/friskolas personal. Kan/ska personal från en privatägd friförsko-
la/friskola kunna få anställning i kommunen utanför kommunens normala 
rekryteringsprocess? 
- Dels mot verksamhetens lokaler. 
- Dels mot verksamheten i sin helhet. Kan/ska kommunen överta friförsko-
las/friskolas verksamhet i sin helhet? 
Anders Samuelsson yrkar slutligen i sin motion att kommunfullmäktige be-
slutar om riktlinjer och policy hur kommunen ska förhålla sig till friförsko-
la/friskola vid dess upphörande. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet och personalkontoret) och 
skolförvaltningens gemensamma förslag är att kommunfullmäktige avslår 
motionen med hänvisning till det förvaltningsgemensamma yttrandet 2008-
12-16. 

Tidigare behandling 
Skolnämnden har samma dag beslutade den 21 oktober 2008 att återremitte-
ra ärendet till förvaltningen för att få ärendet ytterligare belyst utifrån An-
ders Samuelssons skrivelse daterad den 21 oktober 2008. 

Skolnämnden beslutade 2009-01-29 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning det förvaltningsge-
mensamma yttrandet daterat 2008-12-16.  

Beslutsunderlag 
Motion från Anders Samuelsson 2008-05-26. 

Protokoll från skolnämnden 2008-10-21, § 144/ Anders Samuelssons skri-
velse/yrkande om återremiss 2008-10-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet och personalkontoret) och 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 30 

TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

skolförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 2008-12-16  

Protokoll från skolnämnden 2009-01-29, § 7. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå motionen med hänvisning till det förvaltningsgemensamma ytt-
randet 2008-12-16 

 

 



 23 (23) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

31TT
  2009-02-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Delegering av beslutanderätt vid tillsättande av tillfälligt 
förordnad kanslichef 

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Kanslichef Eva Dahlander kommer att vara föräldraledig fr.o.m. den 31 
mars 2009.  

Yrkanden 
Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan.  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  uppdra åt förhandlingsdelegationen att tillsätta en tillfällig kanslichef 
under den nuvarandes bortavaro samt 

att förhandlingsdelegationens beslut ska återredovisas till allmänna utskot-
tet.   

 

Expeditioner 
Förhandlingsdelegationen 

 


	 

