
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-12-13 
 

Plats och tid Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 – 17.15 

 Dan Westerberg (c), ordförande  
Barbro Ödlund (s) 
Maria Wilje (fap) 
Renée Andersson (s) 

Claes Mankler (s) 
Lilian Eriksson (m)  
Håkan Nohrén (kd) 
 

Ej tjg ersättare 

 

Mikael Rosén (m), kl 13.15-16.00, §§ 
158-167, § 177 
Jonny Gahnshag (s), kl 13.50-17.15,        
§ 158, del av § 160, §§ 161-176 
Sören Johansson (v), kl 14.15-17.15,       
§§ 163-176 
 

Ulf Elgemyr (fap)  
Inger Olenius (mp) 
Bo Andersson (s) 
 

Övriga deltagare  

 

Kommundirektören, § 158, del av § 160, 
§§ 161-176 
Kanslichefen, §§158-168, § 175, § 177 
Ekonomichefen  
T f Personalchef Lena Öhman, del av § 
166, §§167-176 
IT/Organisationschefen, §§ 163-176 
Fastighetschefen 

Markchef Karin Eliasson, § 177 
Markingenjör Lars Gustafsson, § 177 
Byggchef Lars Östlund, § 160 
Controller Kenneth Kraft, § 167 
Arbetsmiljöhandläggare Lotta 
Gröndahl, § 175 
Praktikant Kenth Carlson 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson 
 

Utses att justera  Claes Mankler  

Justeringens plats och tid Falu kommun, Rådhuset  2005-12- 20             
Exkl § 158 som justerats 2005-12-13 

Sekreterare 

 
Paragrafer 158 - 177 

 Kerstin Bryskhe Persson   

Ordförande 

 
  

 Dan Westerberg    

Justerande 

 
  

Underskrifter 

 Claes Mankler   

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 2005-12-13  
Datum för anslags uppsättande 2005-12- 20                     Exkl § 158 som anslagits 2005-12-14 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift   
 Kerstin Bryskhe Persson  

Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Innehållsförteckning 

 
§ 158   Upphandling av Sjukvårds- och förbandsartiklar (KS 499/05)  
 
§ 159   Närvaro av praktikant vid dagens sammanträde med kommunstyrelsens 

allmänna utskott 
  
§ 160   Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Sandvik 1:48 (BAB0133/05) 
 
§ 161   Information angående uthyrning av småstugorna vid Risholnsgården m fl 

(KST 165/04)  
 
§ 162   Information om: Vakanta lägenheter och lokaler (KS 873/05) 
 
§ 163   Vägledningsdiskussion: Uppsagda lokaler – socialförvaltningen/ 

omvårdnadsförvaltningen (KS873/05) 
 
§ 164   Information om: Investeringskalkyl Haraldsboköket (KS149/05) 
 
§ 165   Ny organisation inom Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

fr o m 1 december 2005 (KS 870/05) 
 
§ 166   Vägledningsdiskussion: beträffande Falu kommuns bolagsstruktur med 

särskilt beaktande av bolagen Falu Industrihus AB, Falu Digital Park AB 
och Falu Future Tech AB (KS 625/05)  

 
§ 167   Vägledningsdiskussion: beträffande nytt avtal med Söderbaumska skolan     

(EKT 12/04) 
 
§ 168   Avrapportering av bisysslor inom Falu kommun (KST 251/00) 
 
§ 169   Information om rekrytering av kultur/bibliotekschef och personalchef  
 
§ 170   Prövning av anställningsavtal 
 
§ 171   Prövning av anställningsavtal 
 
§ 172   Disposition av IT-utvecklingsmedel 2005 (KST 137/98) 
                                                                                                           Forts. 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott  2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Innehållsförteckning, forts 

 
§ 173   Information om regional upphandling av telefoni 
 
§ 174   Vägledningsdiskussion om styrdokument för upphandling (KS 393/05) 
 
§ 175   Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet (KS 880/05) 
       
§ 176   Utvärdering av SBA-projekt och förslag till beslut om hemvist av fortsatt 

stöd och samordning av systematiskt brandskyddsarbete (KST 32/00) 
 
§ 177  Redovisning av anbud på Stigaren 1 (Gamla Brandstationen) (SBK 207/02)
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 158 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Upphandling av Sjukvårds- och förbandsartiklar (KS 499/05) 

 
Till ledamöterna utsänds kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) 
ärendebeskrivning beträffande rubricerade upphandling, daterad 2005-12-05. 
 
Ekonomichef Jan Malmberg föredrar ärendet och förslag till beslut utifrån 
underlag daterat 2005-12-02 (utdelas till ledamöterna). 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  som leverantör av sjukvårds- och förbandsartiklar anta Förbandsmaterial  AB, 
 
att  ge ekonomikontoret i uppdrag att teckna avtal för Falu kommun, 

 
att  sekretess bibehålls  tills dess att samtliga deltagande kommuner tagit beslut 
och tilldelningsmeddelande avsänts, samt 

 
att  förklara denna paragraf som omedelbar justerad. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (Ekt) för delgivning till berörda 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 159 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Närvaro av praktikant vid dagens sammanträde med kommunstyrelsens 

allmänna utskott 

 
Ordförande Dan Westerberg presenterar Kenth Carlson, praktikant. 
 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförandens förslag  
 
att  Kenth Carlson får närvara vid dagens sammanträde med allmänna utskottet. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 160 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Sandvik 1:48, BAB0133/05 

 
För Emil Andersson ansöker föräldrarna om bostadsanpassningsbidrag avseende 
tillbyggnad av befintlig bostad till en begärd kostnad av 753 285 kronor. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår 2005-11-28 att 
Kommunstyrelsen med hänvisning till § 1 lagen om bostadsanpassningsbidrag 
skall besluta att bevilja bostadsanpassningsbidrag med 753 285 kronor då 
sökanden uppfyller de krav som ställs enligt lagen. 
 
____________________ 
 
Byggchef Lars Östlund redogör för ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och 
Maria Wiljes förslag, med hänvisning till lagen om bostadsanpassningsbidrag § 1 
 
att  bevilja Maria Imre-Andersson och Arne Andersson bostadsanpassningsbidrag 
med 753.285 kronor för åtgärder enligt ansökan, BAB0133/05, avseende 
tillbyggnad av befintlig bostad.  
 
   
  
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (sbk) för delgivning till sökanden

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 161 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Information angående uthyrning av småstugorna vid Risholnsgården m fl       

(KST 165/04)  
 
Socialnämnden beslutade 2004-09-15, § 161, bl a att, i enlighet med 
tjänstemannaförslag daterat 2004-08-10, de elva småstugor som ligger bredvid 
Risholnsgården övergår från särskilt boende till eget boende fr o m 2004-09-01. 
Till socialnämndens protokoll antecknades från Renée Andersson:  
”Önskvärt är om kommunstyrelsen och kommunfastigheter verkar för att 
småstugorna intill äldreboendena i Risholnsgården, Källegården, Bjursåsgården, 
Lyssfallet och Korsnäsgården i första hand uthyres till äldre personer.” 
 
Vid allmänna utskottets sammanträde 2005-01-11 § 9 lämnade fastighetschef Olle 
Wiking en muntlig redovisning av ärendet varvid beslutades att en återredovisning 
skulle ske under hösten 2005. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) lämnar 2005-11-28 en 
skriftlig information angående uthyrningen av småstugor vid Risholnsgården m fl.
 
____________________ 
 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  ta informationen till protokollet.   
 
   
 
 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 162 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Information om: Vakanta lägenheter och lokaler (KS 873/05) 

 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  ta informationen till protokollet.   
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 163 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Vägledningsdiskussion: Uppsagda lokaler – socialförvaltningen/omvårdnads-

förvaltningen (KS873/05) 
 
Fastighetschef Olle Wiking leder en vägledningsdiskussion i ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  ta dagens vägledningsdiskussion till protokollet. 
 
__________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 164 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Information om: Investeringskalkyl Haraldsboköket (KS 149/05) 

 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 165 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Ny organisation inom Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)    

fr o m 1 december 2005 (KS 870/05) 
 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 166 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Vägledningsdiskussion beträffande Falu kommuns bolagsstruktur med 

särskilt beaktande av bolagen Falu Industrihus AB, Falu Digital Park AB 
och Falu Future Tech AB (KS 625/05)  
 
Då det under åren har det skett förändringar i bolagens verksamhet beslutade 
allmänna utskottet 2005-08-16 § 113, utifrån kommundirektörens skrivelse 2005-
08-12, att uppdra till kommundirektören att tillsammans med vd:n för Falu 
Stadshus AB se över kommunens bolagsstruktur med särskilt beaktande av 
bolagen Falu Industrihus AB, Falu Digital Park AB och Falu Future Tech AB. 
Ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde den 15 november 
2005. 
 
____________________ 
 
Kommundirektör Torkel Birgersson leder en vägledningsdiskussion i ärendet. 
 
Ordförande Dan Westerberg informerar om att Falu Industrihus VD Lars Lindgren 
avgår vid kommande årsskifte och efterträds av ekonomichef Jan Malmberg. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  arbeta vidare utifrån den inriktning som framlades vid dagens 
vägledningsdiskussion, samt 
 
att  återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde allmänna utskottets 
sammanträde den 14 februari 2006. 
 
   
 
 
 
 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (ekt) 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 167 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Vägledningsdiskussion beträffande nytt avtal med Söderbaumska skolan       

(EKT 12/04) 
 
Ekonomichef Jan Malmberg och controller Kenneth Kraft kommunstyrelse-
förvaltningen (ekonomikontoret) leder en vägledningsdiskussion i ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  godkänna den muntligt redovisade principen för fortsatta förhandlingar med 
Söderbaumska skolan, samt 
 
att   i övrigt ta dagens vägledningsdiskussion till protokollet. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (ekt) 

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 168 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Avrapportering av bisysslor inom Falu kommun (KST 251/00) 

 
Verksamhetsutskottet beslutade 2001-08-15 och 2001-09-01, §§ 51,57 
att ändra datum för personalkontorets årliga redovisning av bisysslor inom Falu 
kommun till kommunstyrelsens verksamhetsutskott till november med början år 
2002. 
 
Vid allmänna utskottets sammanträde 2005-11-15 § 144 redovisades förvaltnings- 
och kommunstyrelsechefernas bisysslor, allmänna utskottet beslutade vidare att 
uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa bisysslor 
inom Falu kommun till sammanträde med kommunstyrelsens allmänna utskott 
den 13 december. 
 
____________________ 
 
Kommundirektör Torkel Birgersson redogör för ärendet och informerar om att 
rapporter nu inkommit från samtliga förvaltningar/kontor. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  ta redovisningen till protokollet. 
 
   
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (pkt) 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 169 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Information om rekrytering av kulturchef och personalchef  

 
Kommundirektör Torkel Birgersson lämnar kompletterande information i ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  ta informationen till protokollet.  
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 170 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Prövning av anställningsavtal 

 
Prövning av anställningsavtal för tf kulturchef. 
 
Kommundirektör Torkel Birgersson lämnar kompletterande information i ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  förlänga Birgitta Hellströms förordnande som tf kulturchef t o m 2006-03-31. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (pkt) 
Birgitta Hellström 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 171 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Prövning av anställningsavtal 

 
Prövning av anställningsavtal för tf förvaltningschef på kommunstyrelse-
förvaltningen (personalkontoret). 
 
Kommundirektör Torkel Birgersson lämnar kompletterande information i ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  förlänga Lena Öhmans förordnande som tf förvaltningschef på 
kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) t o m 2006-03-31. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (pkt) 
Lena Öhman 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 172 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Disposition av IT-utvecklingsmedel (KST 137/98) 

 
Kommunstyrelsen beslutade 1998-06-16, § 100, bl a att godkänna system med 
personaldatorer med policy i enlighet med förslag daterat 1998-05-31 samt att 
uppdra åt IT-Organisationskontoret, Ekonomikontoret och Personalkontoret att 
genomföra systemet i enlighet med förslaget. 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade 1998-10-09, § 113, att Falu 
Kommun använder hälften av de besparade arbetsgivaravgifterna, som 
uppkommit via ”leasing” av personaldatorer, för att reducera hyrbeloppet till de 
anställda, att övriga medel används för omkostnader i samband med 
personaldatorsystemet och IT-satsningar samt att dessa medel förfogas av 
kommunstyrelsens allmänna utskott. 
 
____________________ 
 
IT/Organisationschef Jan E Fors redogör för ärendet och förslag till beslut utifrån 
kommunstyrelseförvaltningens (IT-Organisationskontoret) PM/förslag 2005-11-
28 (utdelas till ledamöterna). 
 
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag,  
 
att  godkänna medelsdispositionen för ”IT-utvecklingsmedel” 2005 som framgår 
av kommunstyrelseförvaltningens (IT-Organisationskontoret) PM/förslag daterat 
2005-11-28. 
 
   
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (IT-Org) 

     

     

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 173 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Information om regional upphandling av telefoni 

 
IT/organisationschef Jan E Fors informerar om ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag  
 
att  ta informationen till protokollet. 
 
____________________ 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 174 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Vägledningsdiskussion om styrdokument för upphandling (KS 393/05) 

 
Allmänna utskottet beslutade 2005-04-12 § 43 bl a 
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (Ekonomikontoret i samråd med 
Stadskansliet) att upprätta förslag till upphandlingspolicy och att revidera 
riktlinjer för upphandlingsverksamheten, 
att tillse att kompetenshöjning på upphandlingsområdet sker inom kommunens 
förvaltningar och bolag,  
att avge en lägesrapport i ärendet vid allmänna utskottets sammanträde den 20 
september 2005. 
 
Allmänna utskottet beslutade vidare 2005-06-14 § 92 bl a  
att politikens medverkan i upphandlingsprocessen i ett tidigt skede tas med i 
arbetet med upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandlingsverksamheten.  
 
Vid allmänna utskottets sammanträde 2005-10-04 § 115 lämnades en lägesrapport 
i ärendet och till protokollet antecknades att uppdraget återredovisas, för beslut 
om policy och riktlinjer vid allmänna utskottets sammanträde den 13 december 
2005.  
 
I ärendet föreligger kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) 
diskussionsunderlag daterat 2005-12-06.  
____________________ 
 
Ekonomichef Jan Malmberg redogör för ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag 
 
att  ta dagens vägledningsdiskussion till protokollet, samt 
 
att  återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 14 mars 2006. 
 
   
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (ekt) 

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 175 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet (KS 880/05) 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-05, § 79, bl a att utarbeta en särskild 
delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) redogör i PM till missiv-
skrivelse 2005-11-30 för fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 
kommunstyrelsen till kommundirektör Torkel Birgersson i hans egenskap av 
förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med AFS 2 001:1, § 
6 reviderad genom AFS 2 003:4. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår 2005-11-30 att 
kommunstyrelsen skall besluta att fördela arbetsmiljöuppgifter enligt förslag till 
förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen, att uppdra åt 
förvaltningschefen att fördela arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsecheferna, 
samt att kommunstyrelsen följer upp och utvärderar arbetsmiljöarbetet inom 
kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde årligen. 
 
____________________ 
 
Arbetsmiljöhandläggare Lotta Gröndahl redogör för ärendet. 
 
Kommundirektör Torkel Birgersson lämnar kompletterande information i ärendet. 
 
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, kommunstyrelsen besluta 
 
att  fördela arbetsmiljöuppgifter enligt förslag till förvaltningschefen för 
kommunstyrelseförvaltningen, 
  
att  uppdra åt förvaltningschefen att fördela arbetsmiljöuppgifter till 
kommunstyrelsecheferna samt 
 
att  kommunstyrelsen följer upp och utvärderar arbetsmiljöarbetet inom 
kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde årligen. 
 
   
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

     

     

     

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 176 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Utvärdering av SBA-projekt och förslag till beslut om hemvist av fortsatt 

stöd och samordning av systematiskt brandskyddsarbete (KST /00) 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen, i egenskap av 
sektorsansvarig förvaltning för sektorn internt skydd, genomfört brandskydds-
projekt under 2005.  

____________________ 

Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, kommunstyrelsen besluta 
 
att  anslå 260 kkr. ur den interna försäkringsrörelsen för att finansiera erforderlig 
förlängning av brandskyddsprojektet under 2006. 
 
Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del 
 
att  hemvisten för fortsatt stöd och samordning av det systematiska 
brandskyddsarbetet vid utgången av 2006 och framgent skall ligga på 
kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter). 
 
   

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (sbk) 

     

     



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Paragraf Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 177 2005-12-13 
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige   
 

  
 Redovisning av anbud på Stigaren 1 (Gamla Brandstationen) (SBK 207/02) 

 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redovisar anbud av 
rubricerade fastighet. 
 
I ärendet föreligger det underlag, daterat 2005-08-24, som funnits för 
intressenterna. 
 
____________________ 
 
Markchef Karin Eliasson och markingenjör Lars Gustafsson redogör för ärendet och 
förslag till beslut. 

 
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag, 
kommunstyrelsen besluta 
 
att  försälja fasigheten Stigaren 1 (Gamla Brandstationen) till Fotograf Ulf Palm 
AB och Strålin Foto AB. 
 
Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del, i enlighet med ordförande Dan 
Westerbergs förslag, 
 
att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upprätta 
kontrakt med köparen, samt återredovisa detta i kommunstyrelsen. 
 
   
 
 
 

Justerares sign 

KSA KS KF 
Utdragsbestyrkande Expeditioner 

    KSFV (sbk) 
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