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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 – 17.10 Plats och tid 

Dan Westerberg (c)                              Börje Svensson (fp), §§ 9-12 Beslutande 
Håkan Nohrén (kd)   Roza Güclü (s), kl 13.15-16.40, §§ 

1-8 Barbro Ödlund (s) 
Bo Jönsson (m) Monica Jonsson (s), §§ 9-12 
Kerstin Söderbaum Fletcher (fp), kl 
13.15-16.40, §§ 1-8 

Margareta Källgren (s), ej § 11 
Inger Olenius (mp), § 11 

Sören Johansson (v) Monica Jonsson (s), när hon ej tjänst-
gör enl ovan 

Ej tjänstgörande 
ersättare Sten H Larsson (fap), kl 13.15-16.40, 

§§ 1-8 Inger Olenius (mp), när hon ej tjänst-
gör enl ovan Ulf Elgemyr (fap) 
Börje Svensson (fp), när han ej tjänst-
gör enl ovan 

Lilian Eriksson (m), kl 13.15-15.40, 
§§ 1-4, 7-8 

Ingrid Näsman (kd)  
 

Kanslichefen Eva Dahlander                                            Övriga deltagare 
 Ekonomichefen Jan Malmberg, §§ 1-4, 7-8            
Se även sid 2 Fastighetschefen Olle Wiking, §§ 2-12    

Personalchefen Inger Klangebo, §§ 1-4, 7-8 
IT/Organisationschefen Jan Fors 

 
  

Bo Jönsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2007-01-25 Justeringens tid och plats 
Exkl § 7 som justerats 2007-01-17 
1 -12 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Bo Jönsson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2007-01-17  
Datum när anslaget sätts upp 2007-01-25 Exkl § 7 som anslagits 2007-01-18  
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Övriga deltagare Drogsamordnare Gunnar Blommé, § 1 
Driftchef Anders Runström, § 2 
Servicenämndens ordförande Ove Stegunger, § 2 
Omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-
Nordlund, § 2 
Skolnämndens 1:e vice ordförande Anders Samuelsson, § 2 
Fastighetsingenjör Carina Svensson, § 5-6 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 1 Uppföljning av Drogpolitiska handlingsprogrammet....................4 

§ 2 Falu kommuns framtida kostverksamhet - information 
om genomförandeplanen för den nya organisationen ...................5 

§ 3 Redovisning av bisysslor för förvaltningschefgruppen.................6 

§ 4  Handlingsplan för jämställda löner ..............................................7 

§ 5 Information om användning av lokalerna vid Västra 
skolan.............................................................................................9 

§ 6 Information om administrativa lokaler - Annexet .......................10 

§ 7 Yttrande över remiss från Näringsdepartementet: 
Mervärdesskog (SOU 2006:81) - slutbetänkande från 
Skogsutredningen 2004 (N2004:12)............................................11 

§ 8 Fastställande av policy och riktlinjer för upphandling ................13 

§ 9 Yttrande angående överklagande av beslut om 
bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Sturen 7...........15 

§ 10 Yttrande över revisionsrapport avseende uppföljning av 
utförda granskningar....................................................................16 

§ 11 Försäljning av del av fastigheten Främby 1:29 
(Krögarholmen) ...........................................................................17 

§ 12     Utbyggnad av radiolänksystem för räddningstjänst och 
kriskommunikation inom Falu-, Borlänge och Säters 
kommuner....................................................................................18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 



 4 (19) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Uppföljning av Drogpolitiska handlingsprogrammet 

Diarienummer KST 257/99 

Ärendet 
Drogsamordnare Gunnar Blommé informerar om uppföljning av det Drog-
politiska handlingsprogrammet utifrån Drogpolitisk Rapport i januari 2007. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige antog 2005-06-16 § 111 Drogpolitiskt handlingspro-
gram för Falu kommun och beslutade uppdra åt varje nämnd och styrelse att 
årligen följa upp det Drogpolitiska handlingsprogrammet utifrån sina egna 
mål och ambitioner och rapportera till socialnämndens drogsamordnare som 
sammanställer helheten och gör en rapport till socialnämnden och kommun-
styrelsen. 

Vidare uppdrogs åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att för 
kommunstyrelsens räkning följa upp det Drogpolitiska handlingsprogram-
met och årligen rapportera till socialnämndens drogsamordnare. 

Beslutsunderlag 

Drogpolitisk Rapport i januari 2007 med bilagor. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Falu kommuns framtida kostverksamhet - information 
om genomförandeplanen för den nya organisationen  

Diarienummer KS 149/05 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om det pågående arbetet enligt 
beslut vid allmänna utskottets sammanträde 2006-12-19. 

Driftchef Anders Runström lämnar kompletterande information i ärendet. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15 att fastställa ”Resonemangsför-
slag II” version 4.1 att gälla för Falu kommuns framtida kostverksamhet, 
vidare uppdrogs till kommunstyrelsen, servicenämnden, skolnämnden och 
socialnämnden att verkställa beslutet samt att de organisatoriska förändring-
arna skall vara genomförda senast 2007-01-01. 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-05 att ge kommunstyrelseförvaltning-
en i uppdrag att upprätta en genomförandeplan för den nya organisationen 
och redovisa den för kommunstyrelsens allmänna utskott senast i september 
2006. 

Ärendet har därefter återredovisats vid allmänna utskottets sammanträden 
2006-09-26, 2006-10-17, 2006-11-29 och 2006-12-19. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg 
förslag 

att  ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde den 14 feb-
ruari 2007, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Redovisning av bisysslor för förvaltningschefgruppen 

Diarienummer KS 897/06 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen har beslutat att man årligen skall ha en rapportering av, 
bisysslor bland de anställda i Falu kommun. Allmänna utskottet beslutade 
2006-12-19 att uppdra till kommundirektören att till allmänna utskottets 
sammanträde den 17 januari 2007 lämna besked om att redovisning skett 
från samtliga förvaltnings- och kommunstyrelsechefer.  

Kommundirektör Torkel Birgersson lämnar redovisning 2007-01-08. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens redovisning 2007-01-08. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4  Handlingsplan för jämställda löner  

Diarienummer KS 896/06 

Ärendet 
2006 års lönekartläggning enligt Jämställdhetslagen har genomförts som en 
systematisk arbetsvärdering innebärande en total genomgång och revidering 
av föregående års lönekartläggning i samarbete mellan arbetsgivar- och 
fackrepresentanter. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar förslag till hand-
lingsplan för jämställda löner 2006-01-09 och informerar också om att 
i kartläggningen har använts Thomson Fakta AB:s Lönevågen. Avtalet med 
dem löper ut i början på 2007 och därför måste ställning tas till vilket löne-
kartläggningssystem som skall användas i framtiden. 

Resultatet av kartläggningen måste spridas i hela kommunens verksamhet 
som stöd vid rekryteringar, lönesättningar och löneöversyner. 

Personalchef Inger Klangebo redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag daterat 2006-01-
09. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  utjämna de osakliga löneskillnader som har kartlagts för grupperna 4-9-
lärare, omsorgsassistenter/skötare, personliga assistenter och bistånds-
handläggare att gälla fr.o.m. 2007-01-01. Utjämningen skall fördelas 
genom individuell lönesättning, inte som ett generellt lönepåslag, 

att  finansiera höjningen av den beräknade årskostnaden om 1 657 kkr. ge-
nom att låta Skolnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden 
finansiera justeringen för löneskillnaderna för kvinnliga lärare respekti-
ve omsorgsassistenter/skötare inom egen ram (ca 390 kkr för Skol-
nämnden och ca 200 kkr för Omvårdnadsnämnden/Socialnämnden på 
årsbasis). Resterande justeringar (ca 1100 kkr) finansieras från den sär-
skilda lönepotten på 1,5 mkr för 2007, samt 

att  ge personalchefen i uppdrag att genomföra föreslagna gruppöversyner. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Allmänna utskottet beslutar, vidare för egen del 
att  uppdra till personalchefen att påbörja upphandling av ev. nytt lönekart-

läggningssystem, samt 

att  ge personalchefen i uppdrag att ombesörja spridning av kartläggningens 
resultat till verksamheterna. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Information om användning av lokalerna vid Västra sko-
lan  

Diarienummer KST 93/03 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 bl a Västra skolan avvecklas 
som kommunal skola med start fr.o.m. läsåret 2008/2009 och med avslut-
ning efter läsåret 2009/2010. 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-02-21 att, under förutsättning av kom-
munfullmäktiges beslut enligt ovan, uppdra till kommunstyrelseförvaltning-
en att undersöka olika möjligheter för och förbereda användningen av loka-
lerna vid Västra skolan för andra lämpliga verksamheter. 

Fastighetschef Olle Wiking och fastighetsingenjör Carina Svensson lämnar 
aktuell information i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut 2006-02-21, § 39. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg 
förslag 

att  uppdra till lokalförsörjningsgruppen att se över planen för lokaler i Falu 
kommun utifrån dagens diskussion och lämna en redovisning vid all-
männa utskottets sammanträde den 14 mars 2007, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Lokalförsörjningsgruppen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Information om administrativa lokaler - Annexet 

Diarienummer KS 61/07 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking och fastighetsingenjör Carina Svensson lämnar 
aktuell information beträffande administrativa lokaler inom Falu kommun. 
En särskild lägesbeskrivning av lokalerna i Annexet redovisas. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Yttrande över remiss från Näringsdepartementet: Mer-
värdesskog (SOU 2006:81) - slutbetänkande från Skogs-
utredningen 2004 (N2004:12)  

Diarienummer KS 828/06 

Ärendet 

Näringsdepartementet remitterar 2006-11-07 Betänkandet Mervärdesskog 
(SOU 2006:81) som i sin helhet består av tre delar. I del 1 återfinns bl.a. 
utredarens förslag och ställningsstaganden. Del 2 och 3 innehåller utred-
ningens underlag samt bilagor. 

Utredaren föreslår bl.a. att skogen och dess gränser får en tydligare defini-
tion, att skogens värde för folkhälsan stärks och att det blir obligatoriskt för 
skogsägarna att upprätta en skogsbruksplan. 

Utredaren pekar också på behovet av att utveckla den generella hänsyn som 
ska tas till kultur- och miljövärden vid skogens skötsel. Därtill behöver 
gränserna för fjällnära och svårföryngrad skog ses över. Sverige bör även 
samordna sitt agerande i skogliga internationella sammanhang. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter, stadsbyggnadskontoret 
och miljökontoret) lämnar förslag till samordnat yttrande 2006-12-18. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Näringsdepartementet Mervärdesskog (SOU 2006:81) - slutbe-
tänkande från Skogsutredningen 2004 (N2004:12), 2006-11-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter, stadsbyggnadskontoret 
och miljökontoret) missiv 2007-01-07/samordnat yttrande 2006-12-18. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta över-
lämna Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter, stadsbyggnads-
kontoret och miljökontoret) samordnade yttrande 2006-12-18 till Närings-
departementet som svar på rubricerade remiss, med följande justering: 
text under avsnitt ”Utarmningen av biologiskt mångfald” utgår och ersätts 
med:  
Utgångspunkten för en ny skogspolitik bör vara att man från myndigheter-
nas sida sätter stor tillit till den enskilde skogsägarens förmåga och vilja att 
bedriva sitt skogsbruk på ett uthålligt sätt med tillvaratagande av såväl de 
produktions- som miljömässiga mål som finns i skogsvårdslagen. Av den 
anledningen bör man vara försiktig med, som utredningen förordar, utökad 
statlig styrning i form av nya tvingande åtgärder, t.ex. röjningsplikt och 
planplikt. Vidare vill Kommunstyrelsen påpeka att såväl rekreationsavtal 
som ett ökat skydd i form av naturvårdsavsättningar alltid måste ge den en-
skilde skogsägaren skälig ersättning för de avsättningar som görs. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Barbro Ödlund yrkar, att allmänna utskottet skall besluta överlämna Kom-
munstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter, stadsbyggnadskontoret och 
miljökontoret) samordnade yttrande 2006-12-18 till Näringsdepartementet 
som svar på rubricerade remiss, i sin helhet utan justering.  

Beslutsgång 
Sedan överläggningen förklarats vara avslutad ställer ordförande proposition 
på sitt eget yrkande enligt ovan mot Barbro Ödlunds yrkande enligt ovan 
och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, således  

att  överlämna Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter, stads-
byggnadskontoret och miljökontoret) samordnade yttrande 2006-12-18 
till Näringsdepartementet som svar på rubricerade remiss, med följande 
justering: 
text under avsnitt ”Utarmningen av biologiskt mångfald” utgår och er-
sätts med:  

      Utgångspunkten för en ny skogspolitik bör vara att man från myndighe-
ternas sida sätter stor tillit till den enskilde skogsägarens förmåga och 
vilja att bedriva sitt skogsbruk på ett uthålligt sätt med tillvaratagande 
av såväl de produktions- som miljömässiga mål som finns i skogs-
vårdslagen. Av den anledningen bör man vara försiktig med, som utred-
ningen förordar, utökad statlig styrning i form av nya tvingande åtgär-
der, t.ex. röjningsplikt och planplikt. Vidare vill Kommunstyrelsen på-
peka att såväl rekreationsavtal som ett ökat skydd i form av naturvårds-
avsättningar alltid måste ge den enskilde skogsägaren skälig ersättning 
för de avsättningar som görs, samt 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad.  

Reservation 
Barbro Ödlund (s), Roza Gûclü (s) och Margareta Källgren (s) reserverar sig 
mot beslutet, tillfördel för eget förslag. 

Expeditioner 
Näringsdepartementet 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter, stadsbyggnadskontoret 
och miljökontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Fastställande av policy och riktlinjer för upphandling  

Diarienummer KS 393/05 

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) presenterar ett förslag till 
hur Falu Kommun skall agera i och hantera sina upphandlingar. Förslaget är 
formulerat dels som en policy vilken ger ramarna för hur vi skall använda 
upphandlingar i vår verksamhet samt riktlinjer vilka ger en mer preciserad 
beskrivning av hur vi genomför upphandlingar för att nå de syften och ef-
fekter som policyn är ett uttryck för. 

Ekonomichef Jan Malmberg redogör för den föreslagna policyn. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet beslutade 2005-04-12 § 43 att uppdra åt kommunstyrel-
seförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) att upprätta förslag till 
upphandlingspolicy och att revidera riktlinjer för upphandlingsverksamhe-
ten. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar 2006-09-18 för-
slag för fastställande enligt ovan. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-09-26 att återremittera ärendet till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för att i erforderlig ut-
sträckning bearbeta in de synpunkter som framkommit om bl a facklig med-
verkan samt vad som anförs om sociala villkor och förbud mot svartarbete i 
motion från Yvonne Nygårds (s) 2006-09-11, samt att ärendet tas upp för 
behandling igen vid allmänna utskottets sammanträde den 17 oktober 2006. 

Ekonomichef Jan Malmberg lämnade vid allmänna utskottets sammanträde 
den 17 oktober en redovisning av hur uppdraget bör utökas genom att det 
även inkommit ett medborgarförslag om ”rättvis handel”. Utskottet besluta-
de att ärendet tas upp för behandling vid allmänna utskottets sammanträde 
den 19 december 2006. 

Ekonomichef Jan Malmberg redogör vid utskottets sammanträde den 19 
december för policy och riktlinjer för upphandling utifrån version 2.4. Ut-
skottet ger ekonomikontoret i uppdrag att till sammanträdet den 17 januari 
omarbeta förslagen till policy och riktlinjer utifrån de synpunkter som fram-
kommit i samband med behandlingen av Yvonne Nygårds (s) motionen och 
medborgarförslaget. sammanträde den 17 januari 2007, utifrån diskussion 
på sammanträdet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) missiv 2007-01-05/  
policy och riktlinjer för upphandling version 2.5, daterat 2007-01-05. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande och uppdra till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att inför kommunstyrel-
sens sammanträde den 30 januari 2007, förtydliga förslaget till policy och 
riktlinjer för upphandling, enligt dagens diskussion. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande, samt 

att  uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att inför 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2007, förtydliga försla-
get till policy och riktlinjer för upphandling, enligt dagens diskussion.  

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Yttrande angående överklagande av beslut om bostads-
anpassningsbidrag avseende fastigheten Sturen 7  

Diarienummer KS 567/06 

Ärendet 
Allmänna utskottets beslut 2006-08-15, § 9, innebärande avslag på ansökan 
om bostadsanpassning, har överklagats till Länsrätten. Yttrande har inläm-
nats till Länsrätten enligt allmänna utskottets beslut 2006-11-29. Klaganden 
har senare avgivit yttrande till länsrätten daterad 2006-12-13 där kommun-
styrelsen beretts tillfälle att yttra sig över senast den 3 februari 2007.  
Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för installation av trapphiss, trös-
kelborttagning, samt installation av taklyft mellan badrum och sovrum.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) lämnar 2007-01-03 
förslag till yttrande.  

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet beslutade 2006-08-15, § 91 att med hänvisning till § 9 i 
lagen om bostadsanpassningsbidrag och punkt 9.3 och 9.4 i Boverkets 
handbok om bostadsanpassningsbidrag - avslå ansökan om bostadsanpass-
ningsbidrag (BAB 212.06) avseende installation av trapphiss. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-11-29 att som yttrande till Länsrätten i 
mål 2599-06, inge yttrande daterat 2006-11-14. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) yttrande 2007-01-
03. 

Allmänna utskottets beslut 2006-11-29, § 17. 

Överklagande skrivelse daterat 2006-12-13. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag att som 
yttrande till Länsrätten i mål 25599-06, inge yttrande daterat 2007-01-03, 
samt att paragrafen omedelbart justeras. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  som yttrande till Länsrätten i mål 25599-06, inge yttrande daterat 2007-
01-03, samt 

att  paragrafen omedelbart justeras. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Yttrande över revisionsrapport avseende uppföljning av 
utförda granskningar      

Diarienummer KS 806/06 

Ärendet 
Kommunrevisionen lämnar rubricerade revisionsrapport och önskar kom-
munstyrelsens yttrande till den 31 januari 2007. 

Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av genomförda gransk-
ningar angående säkerhet – internt skydd, bisysslor och kommunstyrelsens 
ledning och styrning. Syftet med granskningen var att bedöma om styrelsen 
och nämnderna har vidtagit rimliga åtgärder i förhållande till revisionens 
rekommendationer och kommunens lämnade yttrande. 
Granskningen visar att det finns brister som bör åtgärdas framförallt när det 
gäller utvecklingen av kommunens säkerhets- och olycksfallsförebyggande 
arbete. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) lämnar förslag till yttrande 
2007-01-14. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) yttrande 2007-01-14. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall föreslå att 
som svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport om Uppföljning av 
utförda granskningar daterad 2006-10-20 lämna kommunstyrelseförvalt-
ningens yttrande daterat 2007-01-11. 

 Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  som svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport om Uppföljning av 
utförda granskningar daterad 2006-10-20 lämna kommunstyrelseför-
valtningens yttrande daterat 2007-01-11. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 11 Försäljning av del av fastigheten Främby 1:29 (Krögar-
holmen)  

Diarienummer KS 361/06 

Ärendet 
I brev har arrendator Jan-Olov Källgren frågat om möjligheten att friköpa 
del av fastigheten Främby 1:29 som han och hans far Olle Källgren enligt 
egna uppgifter arrenderat sedan 1948. Markavdelningen vid Kommunstyrel-
seförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) har utrett möjligheterna till försälj-
ning och föreslår 2006-12-18 att den genomförs enligt genomförd förhand-
ling med köparen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag 2006-12-
18/Köpekontrakt 2006-12-05. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall föreslå att 
försäljningen av del av fastigheten Främby 1:29 (Krögarholmen) till Jan- 
Olov Källgren, för en köpeskilling om 432 000 kronor och i övrigt på vill-
kor enligt köpekontrakt 2006-12-18 godkänns. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna försäljningen av del av fastigheten Främby 1:29 (Krögarhol-
men) till Jan- Olov Källgren, för en köpeskilling om 432 000 kronor och 
i övrigt på villkor enligt köpekontrakt 2006-12-18. 

 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att Margareta Källgren anmäler jäv och således 
inte deltar i ärendets överläggning och beslut. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12     Utbyggnad av radiolänksystem för räddningstjänst och 
kriskommunikation inom Falu-, Borlänge och Säters 
kommuner 

Diarienummer KS 55/07 

Ärendet 

Räddningschefen har på uppdrag av direktionen för Räddningstjänstförbun-
det Dala Mitt, framtagit förslag till utbyggnad av radiolänksystem inom 
Falu-, Borlänge och Säters kommuner.  

Det framtagna förslaget förutsätter en kommunal finansiering utöver nuva-
rande räddningstjänstavtal från de kommuner som ingår i förbundet.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och IT/Organisationskontoret) 
lämnar förslag till beslut för Falu kommun 2007-01-14. 

Beslutsunderlag 
Räddningschefens förslag daterat 2006-11-22. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och IT/Organisationskontoret) 
lämnar förslag 2007-01-14. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag enligt beslutsrutan nedan, med tillägg 
att räddningschefen skall inbjudas till kommunstyrelsens sammanträde den 
30 januari 2007. 

Barbro Ödlund yrkar att ärendet skall återremitteras för djupare utredning. 

Dan Westerberg yrkar att ärendet skall avgöras idag. 

Beslutsgång 
Sedan överläggningen förklarats vara avslutad ställer ordföranden proposi-
tion på sitt eget yrkande att ärendet skall avgöras idag mot Barbro Ödlunds 
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar  
att   avgöra ärendet idag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår således kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna det av Räddningstjänsten Dala Mitt föreslagna utbyggnaden 
av radiolänknät, 

att  kostnader för Falu kommuns vidkommande om maximalt 299 kkr. får 
belasta konto D 520.0036 särskilda framtidssatsningar, 

att  Räddningstjänsten Dala Mitt inte utan kommunernas skriftliga medgi-
vande får sälja överkapacitet i radiolänksystemet, samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-01-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  ovanstående beslut gäller under den förutsättningen att avtal tecknas 
som innebär, att Falu kommun har rätt att nyttja visst överenskommen 
effekt/volym av överkapaciteten inom radiolänksystemet utan vidare er-
sättning. 

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del 

att  att räddningschefen skall inbjudas till kommunstyrelsens sammanträde 
den 30 januari 2007. 

Expeditioner 
Räddningschefen 


	 

