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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-10-21  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 08.30 - 12.15 och 13.15 -17.25 Plats och tid 

Dan Westerberg (C) ordf Börje Svensson (FP) §§ del av 141, 
143-146 

Beslutande 
Håkan Nohrén (KD)  
Bo Jönsson (M) Margareta Källgren (S) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) 
tom kl 16.45, §§ 131-140, del av 
141, 142, 147-149  

Monica Jonsson (S) 
Krister Johansson (S)  
 

Lillian Eriksson (M) Sören Johansson (V)  Ej tjänstgörande 
ersättare Börje Svensson (FP), när han ej 

tjänstgör enl ovan 
Inger Olenius (MP) 
 Se även sid 2 

Ingrid Näsman (KD) 

Kommundirektören, §§  136-140,142,147-149 
Tf Kanslichefen, ej § 134   

Övriga deltagare 
 
Se även sid 2 Tf Ekonomichefen, ej §134 

Personalchefen, §§ 131-140, del av 141, 147-149 
IT/Org.chefen, ej § 134 
Fastighetschefen, ej § 134 
Miljöchefen, §§ 137-147, 149 
 
                         

  
Monica Jonsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2009-11-02 Justeringens tid och plats 

131 - 149    exkl § 140 som justerats 2009-10-21 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Monica Jonsson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2009-10-21  
Datum när anslaget sätts upp 2009-11-02          exkl § 140 som anslagits 2009-10-23   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-10-21  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 
 
Övriga deltagare  

Maria Gehlin (FAP) tom kl 16.10, §§ 131-139, del av 140, 142,  
147-149 
Sten H Larsson (FAP) tom kl 12.00, §§ 131-136, del av 137, 148 
Susanne Norberg (S) tom kl 12.00, §§ 131-137, 148 
 
Arbetsmarknads- och integrationschefen, §§ 131-132, 138-140, 142, 
147, 149 
Avdelningschef Niklas Linnsén, §§ 135, 148 
Informationschef Lena Säfström, § 137 
Ekonom Ann Lissåker, § 138 
Projektledare Susan Olsén, § 142      
Handledare Terese Nyström, § 142   
Enhetschef/Rektor Kjell Olsson, § 142      
Projektledare Elisabeth Lundgren, § 142  
It-tekniker Daniel Magnusson, § 140 
Administratör Eva Österlund, § 140-141 
Nämdadm Kerstin Bryskhe Persson 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott T§   2009-10-21  
131TT

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 131 Återredovisning av antalet anställda och 
personalnyckeltal ...........................................................................4 

§ 132 Hantering av riktlinjer för lönebidrag inom Falu 
kommun.........................................................................................5 

§ 133 Information om Västra Falun ........................................................7 

§ 134 Prövning av anställningsavtal för förvaltningschef/ 
kommunstyrelseförvaltningen .......................................................8 

§ 135 Vägledningsdiskussion om Kvarnbergsskolans - 
framtida användning......................................................................9 

§ 136 Ansökan från Danholnsskolan, Liljansskolan, 
Linghedsskolan och Slättaanläggningarna, om bidrag ur 
Incitamentsfonden .......................................................................10 

§ 137 Redovisning av informationsavdelningens verksamhet ..............12 

§ 138 Prognos för kommunens budgetutfall för helåret 2009...............13 

§ 139 Budget/verksamhetsplan för 
kommunstyrelseförvaltningen 2010-2012...................................14 

§ 140 Upphandling av kopiatorer ..........................................................15 

§ 141 Information från kommunstyrelseförvaltningen 
(IT/Organisationskontoret) ..........................................................16 

§ 142 Aktuell information från kommunstyrelseförvaltningen 
(arbetsmarknads- och integrationskontoret) ................................17 

§ 143 Förslag om ändring av priset för matlåda inom äldre och 
handikappomsorgen från och med år 2010 .................................18 

§ 144 Förslag till förändring av timtaxan för omvårdnad inom 
äldre- och handikappomsorgen från och med år 2010 ................20 

§ 145 Tillsyn av lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
– fördelning av ansvaret samt ramtillskott ..................................22 

§ 146 Tillsyn av Tobakslagen – flytt av ansvaret..................................23 

§ 147 Ny styrning av kommunstyrelseförvaltningen 
(kommunfastigheter) ...................................................................24 

§ 148 Ny hyressättning 2010.................................................................26 

§ 149 Ändring av beslut om fortsatt avtal med 
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn .................................................................................28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

131TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Återredovisning av antalet anställda och personalnyck-
eltal 

Diarienummer KS 59/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar muntlig redovis-
ning av statistik avseende personalnyckeltal för kommunstyrelseförvalt-
ningen och samtliga förvaltningar inom Falu Kommun. Förslag till beslut 
framgår av beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2003-11-18 bl.a. att personalens storlek inom 
kommunstyrelsens förvaltningar ska återredovisas till kommunstyrelsen fyra 
gånger per år, med början 2003-12-31. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23 bl.a. att uppdra åt kommunstyrel-
seförvaltningen (personalkontoret) att redovisa ärendet med utgångspunkt 
från 2006 inklusive rehabiliteringsåtgärder och jämförelsetal till allmänna 
utskottets sammanträde i februari 2007. Allmänna utskottet informerades 
om ärendet 2007-02-14 och 2007-11-14. 

Allmänna utskottet beslutade 2008-04-16 att ärendet om antalet anställ-
da/personalnyckeltal för kommunstyrelseförvaltningen återredovisas två 
gånger per år. Allmänna utskottet informerades om ärendet 2008-04-16 och 
2008-10-15. 

Allmänna utskottet beslutade 2009-05-20 att uppdra till kommunstyrelse-
förvaltningen (personalkontoret) att enligt tidigare beslut, återredovisa ären-
det två gånger per år, och då även redogöra för antalet anställ-
da/personalnyckeltal på samtliga kontor och förvaltningar inom Falu Kom-
mun. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-09-
28. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet samt 

att  ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde i april 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

132TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Hantering av riktlinjer för lönebidrag inom 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.  

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar ett principförslag 
gällande hantering av ”utfasade” anställningar med lönebidrag och föreslår 
allmänna utskottet besluta enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet informerades i ärendet den 18 februari 2009 och beslu-
tade; 
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. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från allmänna utskottet 2009-02-18, § 18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-10-
05. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ställa sig bakom principförslaget i kommunstyrelseförvaltningens tjäns-
teskrivelse ”Redovisning av lönebidrag i Falu Kommun” daterad 2009-
10-05, 

att   kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera nu gällande  
riktlinjer för hantering av anställda med lönebidrag med tjänsteskrivelse 
”Redovisning av lönebidrag i Falu Kommun” daterad 2009-10-05, som 
styrande dokument samt 

att  överlämna frågan om att pröva finansieringen till kommunstyrelsen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

132TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och arbetsmarknads- och 
integrationskontoret) 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

133TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 133 Information om Västra Falun  

Diarienummer KS 691/09 

Ärendet 
Falu Kommun har för avsikt att förvärva Västra Falun 15 (Egnellska fastig-
heten) av Västra Falun AB. 

Det innebär att objektet kommer att förvaltas av kommunstyrelseförvalt-
ningen (kommunfastigheter). 

Den pågående ombyggnaden av fastigheten till nya hyresgäster kommer 
även den att ligga under kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastighe-
ter) ansvar. 

I 2010 års budget är det upptaget 90 mnkr i investeringsbudgeten för åter-
uppbyggnad och anpassning för de nya hyresgästerna.  

Det politiska ansvaret för fastigheten kommer att ligga under kommunsty-
relsen och till största delen under kommunstyrelsens allmänna utskott. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) lämnar förslag till be-
slut enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Bolaget Västra Falun AB förvärvades i slutet av 2008. Styrelsen för bolaget 
arbetar idag tillsammans med berörda tjänstemän med att utveckla fastighe-
terna i bolaget. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och eko-
nomikontoret) sköter administration, drift och förvaltningen av bolaget med 
viss hjälp av extern konsult. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
10-09. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen gällande Västra Falun 15 till protokollet samt 

att  beslut gällande Västra Falun 15 bereds i styrelsen Västra Falun AB in-
nan beslut i kommunstyrelsen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

134TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 134 Prövning av anställningsavtal för förvaltningschef/ 
kommunstyrelseförvaltningen 

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Anställningsavtalet för förvaltningschef/fastighetschef, Olle Wiking tas upp 
till prövning.  

Personalchef Inger Klangebo redogör för ärendet. 

Tidigare behandling 
Förhandlingsdelegationen föreslår 2009-10-20 att allmänna utskottet ska 
besluta att Olle Wiking ges ett nytt visstidsförordnande som förvaltnings-
chef för kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) för tiden 
2010-03-01 - 2014-02-28. 

Beslutsunderlag 

Förhandlingsdelegationens protokoll 2009-10-20 § 29. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  Olle Wiking ges ett nytt visstidsförordnande som förvaltningschef för 
kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 2010-03-01-  
2014-02-28. 

Expeditioner 
Olle Wiking 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

135TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 135 Vägledningsdiskussion om Kvarnbergsskolans - framti-
da användning  

Diarienummer KS 694/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen undersöker olika alternativ för ny använd-
ning av Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19) till följd av att skolverksam-
heten lagts ner. 

Ärendet syftar till att ge kommunstyrelseförvaltningen vägledning kring 
inriktning på fortsatt utredningsarbete, förslag till beslut framgår av besluts-
rutan nedan. 

Tidigare behandling 

Utvecklingsutskottet beslutade 2009-09-15 att ge kommunstyrelseförvalt-
ningen (stadsbyggnadskontoret) planuppdrag att ändra detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
10-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att fastighetschefen ges i uppdrag att utreda det förmånligaste alternativet 
för omställning av Kvarnbergsskolan utifrån dagens diskussion samt 

att  ärendet återrapporteras till allmänna utskottets i januari 2010. 

 

Expeditioner 
Fastighetschefen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

136TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 136 Ansökan från Danholnsskolan, Liljansskolan, Lingheds-
skolan och Slättaanläggningarna, om bidrag ur Incita-
mentsfonden  

Diarienummer KS 101/09 

Ärendet 
Tove Jensen, rektor vid Danholnsskolan, ansöker i brev till kommun-
styrelsen 2009-05-14 om bidrag på 20 000 kronor för att kunna genomföra 
projektet ”Visionen mot mobbing” i syfte att minska mobbing, kränkningar 
och skadegörelse samt ge barnen en förståelse för vikten av att vara en bra 
kamrat. Projektet är framtaget av Falu BS Bandy och avsett för årskurserna 
3 – 6. Programmet är indelat i sex steg och ett halvår efter genomförandet 
sker en uppföljning.   

Rektor Bengt-Erik Calles vid Liljansskolan och rektor Kajsa Lindbergh vid 
Linghedsskolan har i brev till kommunstyrelsen 2009-05-11 respektive 
2009-05-14 ansökt om bidrag om vardera 20 000 kronor. Avsikten är att vid 
respektive skola genomföra samma projekt som det ovan relaterade projekt 
mot mobbing. 

Utöver ovan tre bidragsansökningar föreligger en ansökan från Mats Öster-
lund, enhetschef vid Slättaanläggningarna, som i brev till kommunstyrelsen 
2009-04-28 begär bidrag om 69 000 kronor ur incitamentsfonden, avseende 
framtagande av en informationsfolder om området Slätta och de olika verk-
samheter, föreningar m.m. som verkar i området, ur bl.a. ett trygghetsska-
pande perspektiv. Skolsamgruppen i Slätta ligger bakom upplägget som har 
som uttalat syfte att genom information på olika hemspråk skapa förutsätt-
ningar för integrationsarbetet i området. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar ärendet till all-
männa utskottet utan förslag till beslut, men gör bedömningen att alla fyra 
bidragsansökningarna ryms inom ramen för social prevention varför projek-
ten i princip tillstyrks. Dock har 143 000 kronor fördelats i bidrag ur incita-
mentsfonden hittills under 2009 varför återstående medel, inom ramen 200 
000 kronor per år, uppgår till 57 000 kronor. Noteras ska även att antalet 
projekt som kan beviljas pengar får uppgå till högst sex stycken per år. 

Tidigare behandling 
Föreliggande ansökningar är nummer fyra till sju som behandlas under 
2009. Den första ansökan, avseende bärbar projektorutrustning, från Häl-
singgårdsskolan avslogs av kommunstyrelsens allmänna utskott 2009-02-18 
§ 20. Den andra ansökan som kom från kultur- och ungdomsförvaltningen 
beviljades, i kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-04-22 § 48, 100 000 
kronor i bidrag för att kunna fortsätta den kulturpedagogiska verksamheten 
inom ramen för Norslundsprojektet. Den tredje ansökan från Hälsinggårds-
skolan beviljades, i kommunstyrelsens allmänna utskott 2009-06-16 § 93, 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

136TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

43 000 kronor i bidrag för att kunna erbjuda eleverna en praoperiod riktad 
mot de praktiska yrkena med syftet att få eleverna att ta ett större ansvar för 
sin närmiljö.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-10-
01. 

Ansökan från Danholnsskolan, diarieförd 2009-05-14. 

Ansökan från Liljanskolan, diarieförd 2009-05-11. 

Ansökan från Linghedsskolan, diarieförd 2009-05-14. 

Ansökan från Slättaanläggningarna, daterad 2009-04-28. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
och Kerstin Söderbaum Fletchers förslag 

att  bevilja Danholnsskolan, Liljanskolan och Linghedsskolan bidrag om   
19 000 kr vardera för genomförande av projektet ”Vision mot mob-
bing”, 

att  de tre skolorna ska lämna en utvärdering av projektet till kommunsty-
relsen snarast efter genomförd uppföljning,  

att  avvakta med ställningstagande av Skolsamgruppen i Slättas ansökan till 
början av 2010, 

att  kommundirektören får i uppdrag att kontakta Falu BS för en redogörel-
se beträffande följdbeslut i kommunfullmäktige 2003-06-12; att Falu 
BS bandy genom sina spelare m fl utan kostnad för kommunen ska be-
söka ungdomsgårdar, skolor etc för att föreläsa om och diskutera inom 
ramen för begreppet Idrott/Hälsa samt 
även följa upp ingånget sponsoravtal, diariefört 2009-08-21 där före-
ningen bl.a. ska, i rimlig omfattning (2-4 gånger per år) åta sig besök i 
kommunens skolor i syfte att väcka intresse för idrott och friskvård. 

 

Expeditioner 
Samtliga sökande 

Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

137TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 137 Redovisning av informationsavdelningens verksamhet  

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Verksamheten vid informationsavdelningen i Falu kommun redovisas av 
informationschef Lena Säfström. 

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§ 

138TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 138 Prognos för kommunens budgetutfall för helåret 2009 

Diarienummer KS 14/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) presenterar prognos för 
kommunens budgetutfall för helåret 2009. 

Ekonom Ann Lissåker redogör för prognosen. 

Beslutsunderlag 
Falu Kommuns månadsrapport 2009-09-30. 

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§ 

139TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 139 Budget/verksamhetsplan för kommunstyrelseförvalt-
ningen 2010-2012  

Diarienummer KS 1/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om kommunstyrelseförvaltning-
ens budgetförslag och verksamhetsplaner 2010-2012. 

Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-10-
14/ kommunstyrelsens budget/verksamhetsplan 2010-2012. 

 Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänste-
skrivelse daterad 2009-10-14 till budgetdialogen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

140TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 140 Upphandling av kopiatorer 

Diarienummer KS 725/09 

Ärendet 
Kommunen är utan avtal för skrivare och kopiatorer och har genomfört en 
upphandling. Kopiatorer har på senare år blivit multifunktionsmaskiner som 
klarar utskrivning, scanning, faksimil och kopiering. De är också kopplade 
till nätet och utgör en funktion däri. För att erhålla billiga lösningar med god 
funktionalitet och stabilitet krävs också övervakning och kontinuerlig drift i 
det samlade IT-systemet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) lämnar förslag på 
leverantör av kopiatorer och skrivare för Falu Kommun (ramavtal). Då upp-
handlingen skett i samarbete med Säters Kommun, kommer liknande beslut 
att fattas på delegation av Säters kommun samma dag. 

IT/Organisationschef  Jan E Fors och It-tekniker Daniel Magnusson föredrar 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) tjänsteskrivelse-
daterad 2009-10-12/ Upphandling ”Kopiator/skrivare 09” med värde-
ring/bedömning daterad 2009-10-19. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  utse Office Dalarna AB som leverantör av kopiator/skrivarprodukter 
liksom därtill hörande tjänster, system och tillbehör,  

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) att 
teckna avtal med leverantören under en avtalsperiod på max fem år,  

att  beslutet är sekretessbelagt (LOU) till dess tilldelningsmeddelanden 
skickats ut, 

att  leveransen av kopiator/skrivartjänster snarast påbörjas samt 

att  omedelbart justera paragrafen. 

 

Expeditioner 
Office Dalarna AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

141TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 141 Information från kommunstyrelseförvaltningen 
(IT/Organisationskontoret) 

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) lämnar under 
denna sammanträdespunkt information och öppnar en del frågeställningar; 

o Integration mellan olika system och tjänster 

o Status e-falun (kommunala tjänster på nätet) 

o Status "Nationell IT-strategi för vård och omsorg" 

o ”elektroniska rum” 

o Status styrmodellen  

o Elektroniska rum 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) sammanställning 
daterad 2009-10-12.  

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§ 

142TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142 Aktuell information från kommunstyrelseförvaltningen 
(arbetsmarknads- och integrationskontoret)  

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
lämnar aktuell information om bl a: 

- Samverkan med socialnämnden - Ungdomspraktikcenter 

- Projekt Insteget 

- Kulturarvet; en väg till socialt företagande 

- Vuxenutbildningen 

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§ 

143TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143 Förslag om ändring av priset för matlåda inom äldre och 
handikappomsorgen från och med år 2010  

Diarienummer KS 1/09 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-11 gällande Budget 2010 och Eko-
nomisk flerårsplan 2011-2012 för omvårdnadsnämnden bl.a   
att omvårdnadsnämndens pris per matlåda höjs från 51 kr till 69 kr fr o m år 
2010. 
Ovanstående beslut tillkom utan beredning och beslut i omvårdnadsnämnde 
samt utan djupare analys i budgetdialogen. Då det beslutade priset visat sig 
vara för högt i förhållande till kommunens faktiska kostnader bör det om-
prövas och revideras.    

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) ställer sig positiv till om-
vårdnadsnämndens förslag enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Omvårdnadsnämnden föreslår den 23 september 2009 kommunfullmäktige 
besluta enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2009-06-11 § 85. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2009-09-23, § 112/tjänsteskrivelse 
2009-09-16. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-10-06. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige från 2009-06-11 § 85 om 
omvårdnadsnämndens pris för en matlåda om 69 kr från år 2010, 

att priset för en matlåda ska vara en tolftedel av 1,56 % av prisbasbeloppet 
från och med år 2010, 

att priset för en matlåda årligen omräknas i förhållande till gällande pris-
basbelopp, 

att samma pris som för matlåda ska gälla för lunch på pensionärsrestaurang 
samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

143TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att finansieringen av föreslagna åtgärder överlämnas till budgetdialogen för 
beslut. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

144TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 144 Förslag till förändring av timtaxan för omvårdnad inom 
äldre- och handikappomsorgen från och med år 2010  

Diarienummer KS 1/09 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-11 § 85 gällande Budget 2010 och 
Ekonomisk flerårsplan 2011-2012 för omvårdnadsnämnden bl.a   
att omvårdnadsnämndens månadsavgift för trygghetslarm höjs från 83 kr till 
110 kr fr o m år 2010. 

Detta beslut innebär att omräkningar måste göras i enskilda avgiftsunderlag 
för att de nya avgifterna ska överensstämma med den statliga maxtaxan som 
är reglerad i Socialtjänstlagen 8 kap. §§ 2-9. 

Anledning finns också att överväga viss förändring av timtaxan inom äldre- 
och handikappomsorgen från och med år 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) ställer sig positiv till om-
vårdnadsnämndens förslag enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Omvårdnadsnämndens förslag 2009-09-23 är enligt att-sats 2 – 4 i besluts-
rutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2009-06-11 § 85. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2009-09-23 § 111/tjänsteskrivelse 
2009-09-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-10-06. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige från 2009-06-11 § 85 om 
omvårdnadsnämndens månadsavgift för trygghetslarm om 110 kr från år 
2010, 

att fastställa timtaxan för biståndsbeslutande insatser inom äldre- och han-
dikappområdet till 0,0052 ggr prisbasbeloppet för att från och med 2010 
utgöra 220 kr upp till gällande maxtaxa räknat,  

att timtaxan och avgiften för trygghetslarm årligen räknas om i förhållande 
till prisbasbeloppet samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

144TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att avgiften för trygghetslarm per månad ska vara halva timkostnaden för 
biståndsbeslutande insatser alternativt utgöra 0,5 h i insatstid per månad 
för de som har andra biståndsinsatser utöver trygghetslarmet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

145TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 145 Tillsyn av lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
– fördelning av ansvaret samt ramtillskott 

Diarienummer KS 699/09 

Ärendet 
2008 började en lag, om detaljhandel av nikotinläkemedel, gälla. Lagen ger 
möjlighet även för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkeme-
del. Kommunen fick uppgiften att kontrollera att näringsidkarna följer reg-
lerna. Falu Kommuns handläggning av de inkomna ärendena har hittills 
hanterats av kommunstyrelseförvaltningen.  

Från och med november 2009 upphör denna lag att gälla i och med att den 
överförs till Lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Den nya lagen 
omfattar alltså handel med mer receptfria läkemedel än nikotinläkemedel. 
Med anledning av detta nya regelverk är det viktigt att kommunen beslutar 
om vilken nämnd som ska utöva tillsyn av lagen i fråga.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tillsynen tilldelas miljönämnden 
och föreslår vidare att miljönämnden från och med verksamhetsåret 2010 
erhåller ett ramtillskott om 30 tkr för att utföra uppdraget. Vidare förslås 
kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) göra följdändringar i miljö-
nämndens reglemente samt att kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikon-
toret) ska beakta ramtillskottet i Budget och verksamhetsplan för 2010. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-10-09. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  tillsynen av lag om handel med vissa receptfria läkemedel tilldelas mil-
jönämnden  

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan 

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att göra följd-
ändringar i miljönämndens reglemente samt 

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att beakta  
föreslagna ramtillskottet om 30 tkr i Budget och verksamhetsplan för 
2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

146TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Tillsyn av Tobakslagen – flytt av ansvaret 

Diarienummer  KS 700/09 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 1996 att tillsynen av Tobakslagen ska utövas 
av miljönämnden. Sedan dess har rökning helt förbjudits på restauranger 
och bruk av tobak behandlas inom folkhälsoprogrammet där lokala folkhäl-
somål finns formulerade.  

Socialnämnden har redan tillsynen av handel med folköl och ölförsäljning 
som sker till stor del på samma ställen som även säljer tobak. I de flesta 
kommuner ligger tobakstillsynen hos socialnämnden. Den tillsynsvägled-
ning som länsstyrelsen står för sker vid samma tillfällen som motsvarande 
när det gäller alkohol. 

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till beslut enligt beslutsrutan  
nedan och föreslår att tillsynen av tobakslagen flyttas från miljönämnden till 
socialnämnden inför verksamhetsåret 2010. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-10-09/ PM 2009-09-01. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  tillsynen av tobakslagen flyttas från miljönämnden till socialnämnden 
samt 

att socialnämnden, genom ramväxling från miljönämnden, från och med 
verksamhetsåret 2010 erhåller ett ramtillskott om 50 tkr för att utföra 
uppdraget.  

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan 

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att göra följd-
ändringar i miljönämndens respektive socialnämndens reglementen 
samt 

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att beakta 
ramväxlingen i Budget och verksamhetsplan för 2010. 

 
 



 24 (29) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

147TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Ny styrning av kommunstyrelseförvaltningen (kommun-
fastigheter)  

Diarienummer KS 286/09 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens allmänna utskott gav den 21 maj 2008 i uppdrag till 
kommundirektören att utreda hur styrningen av kommunstyrelseförvaltning-
en (kommunfastigheter) bör utvecklas (särskilt den politiska).   

En särskild politisk styrgrupp utsågs bestående Kerstin Söderbaum Fletcher 
(FP, sammankallande), Bo Jönsson (M) och Krister Johansson (S). En tjäns-
temannagrupp har arbetat under ledning av kommundirektören. Styr- och 
tjänstemannagruppen har arbetat mycket tillsammans. Tjänstemannagrup-
pen har förutom av kommundirektören (Torkel Birgersson) bestått av fas-
tighetschefen Olle Wiking och Organisationschefen Jan E Fors.  

Särskilda direktiv (med tillägg) fastställdes av allmänna utskottet och kom-
munstyrelsen i oktober 2008. I tilläggsdirektiven framgår att även organisa-
tionen ska beröras i utredningen. Gruppen framställde en intern rapport. Den 
användes som underlag för två konsulter som arbetade oberoende av var-
andra för att framställa en (”second opinion”). Meningen var att få fram en 
prövning samt ev ytterligare förslag. Efter detta gjordes ytterligare en inter-
vjuomgång med kunder och personal. 

Utredningen har försökt att förena de förändringsinsatser som legat i linjen 
på kommunfastigheter, med en systematisk genomgång och nya inslag. Fö-
religgande rapport beskriver således vunna landvinningar med förstärkning-
ar samt förändringar och nyheter i syfte att stabilisera och utveckla verk-
samhet och styrning av kommunfastigheter.  

Den politiska styrningen har särskilt belysts i en fördjupad analys och dis-
kussioner. Det föreslås ett nytt utskott (kap 4.4 i rapporten), fastighetsut-
skottet, under kommunstyrelsen inrättas. Syftet är att utan att förändra 
kommunstyrelsens överhöghet av verksamheten kunna sätta ett starkare och 
tydligare fokus  på fastighets- och lokalfrågor. Den förändrade styrningen 
innebär nya förslag till beslut som framgår av beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-10-15/rapport daterad 
2009-10-13. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

147TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  rapporten, daterad 2009-10-13 godkännes och att kommunstyrelseför-
valtningen (kommunfastigheter) genomför de förändringar och ambitio-
nert som återfinns i densamma, 

att  inrätta ett nytt utskott, fastighetsutskottet (KSF), under kommunstyrel-
sen med uppgift att styra fastighets- och lokalfrågor i Falu Kommun, 

att  utskottet inrättas formellt 2010-01-01, 

att  uppdra åt projektets styrgrupp (med erforderligt stöd) att lämna förslag 
till reglemente och delegationsordning för fastighetsutskottet för god-
kännande i kommunstyrelsen senast i december 2009, 

att  hänsyn tages till medelstilldelning i 2010 års budget,  

att  namnförslag lämnas till kommunstyrelsen, i enlighet med parlamenta-
risk fördelning, för fem ordinarie ledamöter och tre ersättare senast i de-
cember 2009 samt 

att  återrapportering av genomförandet sker till kommunstyrelsen senast i 
juni 2010. 

 

Allmänna utskott föreslår även kommunfullmäktige att besluta 

att  erforderliga förändringar i reglementet godkännes.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

148TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Ny hyressättning 2010  

Diarienummer KS 175/08 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har i uppdrag att 
genomföra en ny hyressättning på alla uthyrda fastigheter i enlighet med 
gällande hyrespolicy. 

Stödjande dokument och riktlinjer är framtagna och översända till chef för 
berörda förvaltningar och kontor. 

De dokument som är framtagna för att stödja införandet och intentionerna i 
policyn är dokument enligt nedan. 

Ny övergripande internhyreskontrakt. 

Ny gränsdragningslista. 

Nya objektskontrakt. 

Nya bilagor till objektskontrakten. 

Nytt dokument Tillämpning av lokal och hyrespolicyn I Falu Kommun. 

För att få rätt hyra på respektive objekt kommer det finnas behov av att ju-
stera dagens hyresnivå på objekten samt behov av att även ramväxla mellan 
olika nämnder. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag till beslut 
framgår av beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Policyn är beslutad av kommunfullmäktige 2008-09-11. 

Uppdraget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen är att implemen-
tera policyn i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
10-09. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  ta informationen om arbetet med införandet av ny hyra 2010 till proto-
kollet samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

148TT
  2009-10-21  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  uppdra till kommunstyrelsen (kommunfastigheter tillsammans med eko-
nomikontoret) att ta fram underlag för beslut om ramväxlingar i Budget 
och verksamhetsplan för 2010 till kommunstyrelsens sammanträde den 
17 november. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelsen (kommunfastigheter och ekonomikontoret) 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Ändring av beslut om fortsatt avtal med Migrationsver-
ket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

Diarienummer KS 143/09 

Ärendet 
Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 2009-03-03 ett beslut om att 
ett förnyat två-årsavtal med Migrationsverket om mottagande av ensam-
kommande flyktingbarn ska omfatta 8 boendeplatser, varav 3 för asylsökan-
de barn, i åldersgruppen 14 – 18 år. (Nuvarande avtal om 12 boendeplatser 
upphör att gälla 2009-11-11.) Vid tiden för detta beslut hade tillströmningen 
av barn till landet avtagit och boendet, Kombos, framtida huvudman var 
oviss. Dock har antalet inresande barn ökat långt över förväntan och Kombo 
har övergått till kommunal regi (kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmark-
nads- och integrationskontoret), detta innebär att en ändring av beslut 2009-
03-03 är önskvärd. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
förslag till beslut framgår av beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Under hösten 2006 fick Falu kommun en förfrågan från Migrationsverket 
om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Ett antal möten med olika 
aktörer som skulle bli involverade ledde till att Kommunstyrelsen 2007-08-
28 fattade beslut om att avtal med Migrationsverket om mottagande av 165 
flyktingar per år 2007 – 2009 skulle inkludera ensamkommande flykting-
barn. Under hösten 2007 tecknades avtal med Migrationsverket om att Falu 
kommun skulle tillhandahålla 12 boendeplatser, varav 3 platser för asylsö-
kande barn. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2009-03-03, § 39. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-10-07/avtalsförslag. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg, Kerstin Söderbaum Fletcher och Bo Jönsson: 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Margareta Källgren: Avslag på ordförandens med fleras förslag om att ändra 
åldersspannet till 16-18 år. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslu-
tar i enlighet med sitt eget med fleras yrkande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  ändra kommunstyrelsens beslut 2009-03-03 om mottagande av ensam-
kommande flyktingbarn från 8 barn till 12 barn samt 

att  åldersspannet ändras från 14-18 år till 16-18 år. 


	 

