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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2011-04-20  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Falun, Annexet, Hörsalen kl 13.15 Plats och tid 

Susanne Norberg (S), ordf Lilian Eriksson (M) Beslutande 
Monica Jonsson (S) Margareta Källgren (S) 
Christina Haggren (M) Sten H Larsson (FAP) §§ 33-44  
Kicki Stoor (V) Maria Gehlin (FAP), §§ 45-47 

Maria Gehlin (FAP) när hon inte 
tjänstgör enligt ovan 

Agneta Ängsås (C), §§ 33-41 del av 
42 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Krister Johansson (S), §§ 33-41 del 
av 42 

Lena Johnsson (S) 
Richard Holmqvist (MP), §§ 33-41 

Ingrid Näsman (KD) Erik Eriksson (MP), §§ 34-39 del av 
33 och 40 Mars Dahlström (C) 

Kanslichefen, §§  Övriga deltagare 
 Kommundirektören, §§ 43-47 del av 42 
Forts, sid 2 Personalchefen, §§ 33-42 

Ekonomichefen, §§ 38-39 
IT-chefen, §§ 36-38 del av 35 
  

  
Sten H Larsson §§ 33-44 och Maria Gehlin §§ 45-47 Utses att justera 

Falu kommun Rådhuset 2011-04-26 Justeringens tid och plats 

33-47 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Sten H Larsson                                    Maria Gehlin 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2011-04-20  
Datum när anslaget sätts upp 2011-04-27        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2011-04-20  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Forts 
 
Övriga deltagare 

Arbetsmarknads- och integrationschefen, §§ 37-45 del av 36 
Miljöchefen Kristina Harsbo, 43-47 del av 42 
Upphandlare Hans Johansson § 34 
Kulturchefen Pelle Ahnlund, 38 del av 37 
Projektledare Terese Nyström, § 42 
Enhetschefen Kjell Nordqvist, § 42 
Enhetschefen Maria Jonsson, § 42 
Nämndadm Ulrika Tysk 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott T§   2011-04-20  
33TT

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 33 Tillsättande av kommundirektör....................................................4 

§ 34 Vägledningsdiskussion inför upphandling av 
mäklartjänst för handel med elenergi mm .....................................5 

§ 35 Återredovisning av antalet anställda och 
personalnyckeltal ...........................................................................6 

§ 36 Mer information om e-falun ..........................................................7 

§ 37 Information om informationssäkerheten .......................................8 

§ 38 Kulturskola i Falun ........................................................................9 

§ 39 Uppföljning - Periodrapport mars 2011 ......................................10 

§ 40 Svar på motion från Gunilla Barkar (C) 
Trafiksäkerhetspolicy för kommunens anställda.........................11 

§ 41 Årsredovisning 2010 för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser .......................................................................................12 

§ 42 Information om arbetsmarknads- och 
integrationskontorets arbete med olika ungdomsgrupper............13 

§ 43 Återredovisning av strategiplan – åtgärdsplan för 
samverkan kring barn och ungdomsverksamheter ......................14 

§ 44 Avrapportering av uppdrag från parlamentariska gruppen..........15 

§ 45 Ansökningar om bidrag ur Samfond K1 .....................................16 

§ 46 Ansökan om bidrag ut Stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande ..................................................18 

§ 47 Riktlinjer för trygghetsboende – principiellt 
ställningstagande .........................................................................19 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

33TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Tillsättande av kommundirektör 

Diarienummer       

Ärendet 
Ordföranden redogör för rekryteringsprocessen av ny kommundirektör och 
föreslår att Dan Nygren ska tillsättas som kommundirektör i Falu kommun 
med början den 30 maj 2011. 

Tidigare behandling 
Förhandlingsdelegationen lämnar förslag enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag  
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2011-04-18. 

Förhandlingsprotokoll 2011-03-30 MBL-förhandling § 11. 

Förslag till Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  uppdra till ordföranden att teckna anställningsavtal med Dan Nygren 
som kommundirektör i Falu kommun med början den 30 maj 2011. 

 

Expeditioner 
Dan Nygren 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

34TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Vägledningsdiskussion inför upphandling av mäklar-
tjänst för handel med elenergi mm 

Diarienummer KS 542/10 

Ärendet 
Falu kommun med de helägda bolagen Förvaltningsbolaget Högskolefastig-
heten Lugnet KB, Västra Falun AB och Falu Stadshus AB med dotterbola-
get Falu Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolagen Falu Industrihus 
AB, Falun Future Tech AB och Falu Organisation AB ska göra en ny upp-
handling. Upphandlingen syftar till att dels köpa prissäkringskontrakt för 
framtida elleveranser dels till Svenska Kraftnät lämna dagliga prognoser om 
vårt uttag av elenergi, det sk balansansvaret, dels hantera de fakturor som 
avser kommunens uttag. 

Syftet är också att prisoptimera inköpen av elkraft för kommunen. Detta ska 
ske genom rådgivning och information för köp av rätt storlek av portfölj för 
rätt period och vid rätt tillfälle. Kommunens syfte är även att skapa en förut-
sägbar energikostnad i den löpande kommunala budgeten. Vidare arbetar 
kommunen aktivt med att sänka kostnaderna för el och som ett led i detta 
behöver kommunen underlag/rapporter för att underlätta detta arbete.  

Enligt gällande krafthandelsinstruktion tar ekonomichefen i kommunen be-
slut om köp av prissäkringskontrakt utifrån den policy för krafthandel som 
kommunen beslutat om. Besluten tas efter samråd med Mäklaren och denne 
fungerar som rådgivare i handeln och har även uppgiften att bevaka den 
portfölj av prissäkringskontrakt som kommunen har. Bevakningen innebär 
dels att stämma av kontraktsläget med krafthandelsinstruktionen dels att 
föreslå förändringar i innehavet. 

Upphandlare Hans Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-03-
31. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet samt 

att  återkomma till kommunstyrelsens allmänna utskottet för vidare infor-
mation. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

35TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Återredovisning av antalet anställda och personalnyck-
eltal 

Diarienummer KS 59/11 

Ärendet 
Redovisning av statistik avseende personalnyckeltal för samtliga förvalt-
ningar inom Falu kommun med personalredovisningen i bokslutet som 
grund. 

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

Personalchef Inger Klangebo föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade den 20 maj 2009 att uppdra till kommunstyrel-
seförvaltningen (personalkontoret) att enligt tidigare beslut, återredovisa 
ärendet två gånger per år, och då även redogöra för antalet anställ-
da/personalnyckeltal på samtliga kontor och förvaltningar inom Falu Kom-
mun. Senaste redovisningen gavs till kommunstyrelsens allmänna utskott i 
oktober 2010. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2011-03-
29. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet samt 

att  ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde i oktober 
2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

36TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Mer information om e-falun 

Diarienummer       

Ärendet 
e-falun är projektnamnet för ett generellt införande e-tjänster och service-
gränssnitt för Falu kommun. Projektet har pågått i flera år och består av fle-
ra delprojekt. 

1. Säker inloggning (autenticitetshantering) 
2. Matkataloger (auktorisation, rätttigheter) 
3. De olika ingångssidorna: 

 a. Insidan (för personal och förtroendevalda)  
 b. Elevsidan (startsida för eleverna) 
 c. Min Sida (kundsidan som våra kunder finner sina personliga e- 
     tjänster) 
 d. Partnersidan (inloggningssida för partners, gäster, nätverk, konsulter, 
     entreprenörer m fl)  

4. Portalverktyget Webshpere (som möjliggör presentationer och navige  
    ring)  
5. Hur man utvecklar en e-tjänst 
6. Affärs- och prismodell  

Vi befinner oss nu i ett läge då vi släpper ut de ”gröna kundkorten” (kombi-
nation bibliotekskort och inloggningskort med flera tjänster på). Då utskot-
tet är nytt från i höstas lämnas information om projektet och den nytta resul-
tatet förväntas att ge. Huvudsyftet med projektets resultat är att minska 
tjänstekostnader för verksamheterna, öka tillgänglighet och kvalitet. 

IT-chef Jan E Fors och Thomas Nyström föredrar ärendet. 

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§ 

37TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Information om informationssäkerheten 

Diarienummer       

Ärendet 
I juni 2010 antog kommunfullmäktige informationssäkerhetspolicyn. Kom-
munstyrelsen antog vid samma ärendehantering beslut om informationssä-
kerhetsinstruktionerna. Instruktionerna består av självständiga delar:  

1. Infosäk-instruktion för systemägare (verksamheterna) 
2. Infosäk-instruktion för kontinuitet, drift och utveckling (IT-kontoret) 
3. Infosäk-instruktion för användare 
                 a. Anställda och förtroendevalda 
                 b. Elever 
                 c. Kunder och gäster (embryo)    

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) påbörjar nu det systematiska 
genomförandearbetet med rutin- och processbeskrivningar, utbildningar, 
information och andra aktiviteter. 

Kommunstyrelseförvaltningen (flera kontor) har i samspel med MSB (Myn-
dighet för samhällsskydd och beredskap) tagit fram olika lösningar för sä-
kerhet för icke-ordinära situationer (populärt benämnt ”ledningscentralen”). 
Informationssäkerhet är en aspekt.   

IT-chef Jan E Fors och Thomas Nyström föredrar ärendet. 

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§ 

38TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Kulturskola i Falun 

Diarienummer KS 193/11 

Ärendet 
I verksamhetsplanen för 2011 står att läsa att den nya politiska majoriteten 
vill ”påbörja utvecklingen mot en bred kulturskola i Falu kommun”. Dess-
utom har kommunfullmäktige beslutat i det Kultur- och fritidspolitiska pro-
grammet att ”en samlad kulturpedagogisk verksamhet för barn och unga 
med minst fyra olika inriktningar” ska skapas.   

Kultur- och ungdomsförvaltningen har enligt uppdrag från den nya politiska 
majoriteten gjort ett förslag till underlag för utredning om kulturskola med 
projektorganisation och tidplan för arbetet. Kultur- och ungdomsnämnden 
och skolnämnden behöver uppdrag att starta en utredning om detta enligt 
beslutsrutan. 

Kulturchef Pelle Ahnlund föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kultur- och ungdomsförvaltningen 2011-02-17 § 15/ tjänste-
skrivelse 2011-02-01. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  skolnämnden och kultur- och ungdomsnämnden får i uppdrag att starta 
en utredning om en kulturskola i Falun enligt kultur- och ungdoms-
nämndens tjänsteskrivelse 2011-02-01 samt 

att  kommundirektören får i uppdrag att bistå utredningen med resurser för 
nulägesbeskrivning. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

39TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Uppföljning - Periodrapport mars 2011

Diarienummer       

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) lämnar periodrapport  
mars 2011. 

Ekonomichef Kjell Nyström föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Periodrapport mars 2011. 

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§ 

40TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Svar på motion från Gunilla Barkar (C) Trafiksäkerhets-
policy för kommunens anställda 

Diarienummer KS 523/10 

Ärendet 
Gunilla Barkar föreslår i en motion att Falu kommun som arbetsgivare sna-
rast upprättar en trafiksäkerhetspolicy för sina anställda. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) och trafik- och fritidsför-
valtningen förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden ställer sig bakom den gemensamma tjänsteskri-
velsen ovan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Barkar 2010-08-17. 

Protokoll från trafik- och fritidnämnden 2011-03-23. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2011-03-
15. 

Trafik- och förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-14. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  bifalla motionen samt 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret), i samarbe-
te med trafik- och fritidsförvaltningen, uppsätta en övergripande Trafik-
säkerhetspolicy under 2011 för anställda inom Falu kommun. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

41TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Årsredovisning 2010 för Falu kommuns förvaltade stif-
telser  

Diarienummer KS 38/11 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag överlämnar årsredovisning-
en 2010 för Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisningar från respektive stiftelser. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-03-
31 vilket även undertecknats av kommunstyrelsens ordförande. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna årsredovisningen för 2010 för Falu kommuns förvaltade stif-
telser med däri gjorda dispositioner samt 

att  i övrigt lägga årsredovisningen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

42TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Information om arbetsmarknads- och integrationskonto-
rets arbete med olika ungdomsgrupper 

Diarienummer       

Ärendet 
Genom olika politiskt fattade beslut har arbetsmarknads- och integrations-
kontoret, sedan 2007, uppdrag att särskilt arbeta med och för olika ung-
domsgrupper. Information lämnas om; 

• Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar 
• Ungdomsslussen 
• Feriearbeten 2011 
• Sommar- och vinterskolan 

 
Arbetsmarknads- och integrationschef Annika Nyström, projektledare Tere-
se Nyström, enhetschef Kjell Nyström och enhetschef Maria Jonsson före-
drar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2011-04-05. 

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§ 43T   2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Återredovisning av strategiplan – åtgärdsplan för sam-
verkan kring barn och ungdomsverksamheter 

Diarienummer KS 267/09 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen allmänna utskottet beslutade att anta en strategiplan den 
22 april 2010. Målsättningen med framtagande av en ”Strategiplan” är att 
den ska fungera som en checklista i arbetet med resursoptimering i syfte att 
säkerställa, förstärka och utveckla barn- och ungdomsverksamheter med 
barnet i fokus i Falun ur ett helhetsperspektiv. 

Kommundirektören fick i uppdrag att implementera strategiplanen och att 
under åren 2010-2012 löpande sammanställa och återredovisa till kommun-
styrelsens allmänna utskott de åtgärder som genomförts på årsbasis inom 
strategiplanens ram med första återrapportering november 2010 samt att 
utvärdera och revidera strategiplanen inför 2013. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) lämnar återredovisning enligt 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-11. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet samt 

att  återrapportera till kommunstyrelsens allmänna utskott under våren 
2012. 

 

Expeditioner 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

44TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Avrapportering av uppdrag från parlamentariska grup-
pen  

Diarienummer KS 389/10 

Ärendet 
Avrapportering uppdrag från parlamentariska gruppen. 

Kommundirektören föredrar ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet samt 

att  återrapportera till kommunstyrelsens allmänna utskott den 18 maj 2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

45TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Ansökningar om bidrag ur Samfond K1 

Diarienummer KS 690/10 

Ärendet 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 2010-12-02 – 2011-01-
20. 

Två ansökningar har inkommit, dels från Falu kommuns trafik & fritidsför-
valtning om bidrag på 100 000 kronor till att hålla en standard, utöver nor-
mal kommunal standard, på planteringar i centrala stadsparker i Falun, 
eventuella beviljade medlen avses att användas under år 2012. 

Dels från Odd Fellow i Falun Fastighets AB om ”så mycket som möjligt av 
kostnaden” uppskattad till 50 000 kronor till renovering av trappen från går-
den till Odd Fellow lokalerna i Prostgården vid Åsgatan i centrala Falun. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) överlämnar ärendet utan 
förslag till beslut.  

Tidigare behandling 
Under år 2010 lämnades inga bidrag ur stiftelsen men 2009 lämnades bidrag 
om 50 000 kronor till Falu kommuns kultur- och ungdomsnämnd för ska-
pande av ett illustrerat album över Selma Lagerlöfs tid i Falun och 99 666 
kronor till samma nämnd att användas till renovering av Herdins brygga i 
Faluån.   

Beslutsunderlag 

Ansökan från Trafik- och fritidsförvaltningen 2010-12-22. 

Ansökan från Odd Fellow Orden i Falun Fastighets AB 2010-12-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-03-
28. 

Yrkanden 

Christina Haggren: Odd Fellow i Falun får ett bidrag på 50 000 kronor och 
Trafik- och fritidsförvaltningen bidrag på 17000 kronor.   

Margareta Källgren: Trafik- och fritidsförvaltningen får bidrag på 50 000 
kronor och Odd Fellow i Falun bidrag på 17 000 kronor. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att allmänna ut-
skottet beslutar enligt Margareta Källgrens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

45TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ge bidrag till Trafik- och fritidsförvaltningen med 50 000 kronor och 
bidrag till Odd Fellow i Falun med 17 000 kronor. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

46TT
  2011-04-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Ansökan om bidrag ut Stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande 

Diarienummer KS 732/10 

Ärendet 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 2010-12-02—2011-01-
20. 

Ansökan har inkommit från Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning 
avseende bidrag om 200 000 kronor att användas till ”att försköna staden 
med flera blomsterutsmyckningar och planteringar”. De nu sökta medlen 
kommer att användas under 2012. 

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

Tidigare behandling 
Under 2010 inkom ingen ansökan om bidrag ur stiftelsen men under 2009 
beslutade kommunstyrelsen att lämna bidrag med 200 000 kronor till Falu 
kommuns trafik- och fritidsförvaltning att användas till ”Falu stads förskö-
nande” genom att försköna staden med flera blomsterutsmyckningar och 
planteringar. Bidraget utbetalades i början av år 2010. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Trafik- och fritidsförvaltningen 2010-12-22. 

Yrkanden 

Ordförande Susanne Norberg och Maria Gehlin: Bifall till förvaltningens 
förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  lämna bidrag om 200 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond 
för Falu stads förskönande till Falu kommuns trafik- och fritidsförvalt-
ning för att försköna staden med flera blomsterutsmyckningar och plan-
teringar samt 

att  bidraget ska utbetalas i början av år 2012. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Riktlinjer för trygghetsboende – principiellt ställningsta-
gande 

Diarienummer KS 218/11 

Ärendet/Tidigare behandling 
Omvårdnadsnämnden föreslår i beslut den 23 februari 2011, att kommun-
fullmäktige ska fatta ett principiellt beslut om riktlinjer för trygghetsboende 
i Falu kommun. Vilka ska få tillgång till trygghetsboende? Vem ska svara 
för bostadskö och tilldelning av lägenheter för trygghetsboende? Vem ska 
tillhandahålla och bekosta de gemensamma ytorna i trygghetsboendet? Vem 
ska tillhanda och bekosta personal med erforderlig kompetens?  
 
Ärendet uppstod med anledning kommunfullmäktiges beslut om budget 
2011 samt ekonomisk flerårsplan 2012-2013 den 25 november 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är att Falu 
kommuns riktlinjer för trygghetsboende ska vara: För att få tillgång till 
trygghetsboende ska man vara 70 år eller äldre. Sammanboende make eller 
maka som är under 70 år har också rätt till trygghetsboende. Bostadskö och 
tilldelning av lägenheter till trygghetsboende sköts av fastighetsägare eller 
förvaltare av fastighet. 

Fastighetsägare eller förvaltare av fastighet har ansvar för att tillhanda hålla 
lägenheter med god tillgänglighet samt tillhandahålla och bekosta utrymme 
för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och vid behov an-
passningar av lägenheter i trygghetsboendet.  

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för att, genom anslag från kom mun-
fullmäktige eller annan extern finansiering, erbjuda och tillhandahålla per-
sonal med erforderlig kompetens för att skapa kontakt med de boende, er-
bjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturel la aktiviteter. Omfattning-
en av framtida trygghetsboende beslutas i kommunens budget vidare att 
omfattningen av framtida trygghetsboende beslutas i kommunens budget.         

Beslutsunderlag 
Omvårdnadsnämndens protokoll 2011-02-24, § 20. 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-03-27. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enligt Susanne Norbergs förslag 

att  lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget yttrande samt 

att  komplettera med information gällande extra kostnad för personal   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

       och övrig finansiering. 


	 

