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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-06-16  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 13.15 – 16.55 Plats och tid 

Dan Westerberg (C) ordf Margareta Källgren (S) Beslutande 
Håkan Nohrén (KD) Monica Jonsson (S) 
Bo Jönsson (M) Krister Johansson (S) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP)  

Sten H Larsson (FAP)   Ej tjänstgörande 
ersättare Ingrid Näsman (KD) 

 
 

Kommundirektören, T f kanslichefen 
Personalchefen §§ 86-89, del av § 90 
Fastighetschefen §§ 86-90 
Arbetsmarknads- och integrationschefen §§ 91-92 
Projektledare Kerstin Söderlund § 89 

Övriga deltagare 

Brandskyddscontroller Niklas Lindholm § 90 
Kulturchef Pelle Ahnlund § 90 
Avdelningschef lokal/mark Niklas Linnsén § 90   
Markingenjör Lars Gustafsson § 90 
Projektledare Karin Rosenberg § 91  
Nämdadm Kerstin Bryskhe Persson 
 

  
  

Margareta Källgren Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2009-06-23 Justeringens tid och plats 

86 - 96 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Margareta Källgren 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2009-06-16  
Datum när anslaget sätts upp 2009-06-23  
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Söderlund 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-06-16  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 86 Information från kommunstyrelseförvaltningen 
(personalkontoret)..........................................................................3 

§ 87 Beslut om ny ekonomichef ............................................................4 

§ 88 Norshöjden - tillbyggnad av det särskilda boendet .......................5 

§ 89 Information om projekt "Landsättning av LIS".............................6 

§ 90 Information från kommunstyrelseförvaltningen 
(kommunfastigheter) .....................................................................7 

§ 91 Information från kommunstyrelseförvaltningen 
(arbetsmarknads- och integrationskontoret) – Unga till 
arbete, Outstanding och Ungdomspraktikcenter ...........................8 

§ 92 Direktiv för utredning av kommunservice ....................................9 

§ 93 Ansökan från Hälsinggårdsskolan om bidrag ur 
Incitamentsfonden för skapande av intresse och 
ansvarstagande hos eleverna för sin fysiska närmiljö .................10 

§ 94 Igångsättningstillstånd investeringar ...........................................12 

§ 95 Översyn av ägardirektiven för kommunala bolag .......................14 

§ 96 Sommarhälsningar .......................................................................15 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

86TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Information från kommunstyrelseförvaltningen (perso-
nalkontoret) 

Diarienummer       

Ärendet 
Personalchef Inger Klangebo informerar om: 

• Lokalt kollektivavtal avseende arbetstid för medarbetare av admi-
nistrativ karaktär. 

• Avtalad facklig tid 2009. 

• Sjukfrånvaro i Falu Kommun kvartal 1. 

• Avgångsvederlag; 
Till och med maj månad 2009 har uppgörelse om avgångsvederlag 
träffats med 15 personer och 61 personer inom skolan har skrivit på 
erbjudandet om att sluta med 9 månadslöner från den 1 september 
2009. 
 

Beslutsunderlag 

Förhandlingsprotokoll 2009-06-04/Överenskommelse 2009-05-25. 

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§ 

87TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Beslut om ny ekonomichef 

Diarienummer KS 57/09 

Ärendet 
Kommundirektören redogör för rekryteringsprocessen av ny ekonomichef 
och meddelar att den kommer att slutföras inom kort och föreslår därför att 
kommunstyrelsens ordförande ska få i uppdrag att tillsätta den nya ekono-
michefen.   

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade den 22 april 2009 att uppdra till kommundi-
rektören och personalchefen att skyndsamt starta rekryteringsprocessen i 
egen regi med målsättningen att återrapportera ärendet till allmänna utskot-
tet för beslut den 16 juni 2009. 

Allmänna utskottet informerades den 20 maj 2009 att förhandlingsdelega-
tionen har delegerat till kommundirektören att tillsätta en t f ekonomichef på 
sex månader då rekryteringsprocessen av ny ekonomichef ser ut att dra ut på 
tiden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2009-04-22 § 72 och 2009-05-20 § 85. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om tillsättande 
av ny ekonomichef. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

88TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Norshöjden - tillbyggnad av det särskilda boendet  

Diarienummer KS 394/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att hyresavtal 
avseende tillbyggnad av det särskilda boendet Norshöjden i Norslund ägd av 
Kopparstaden AB ska godkännas och att Falu kommuns fastighetschef ska 
få i uppdrag att teckna erforderliga tilläggsavtal för slutlig justering efter 
verklig produktionskostnad.   

Tidigare behandling 
Omvårdnadsnämnden gav 2007-06-20 omvårdnadsförvaltningen uppdraget 
att tillsammans med kommunfastigheter tillskapa fler vårdlägenheter för 
äldre i särskild boendeform. Förslag på tillbyggnad av de tre särskilda boen-
dena Korsnäsgården, Risholnsgården samt Norshöjden presenterades för 
omvårdnadsnämnden 2007-11-21. Vid sammanträde i omvårdnadsnämnden 
2008-05-21 presenterades förslag på tillbyggnad av det särskilda boendet 
Norshöjden. Omvårdnadsnämnden tillstyrkte tillbyggnaden enligt presente-
rat lokalprogram och preliminärt ritningsförslag. 

Ärendet har behandlats i allmänna utskottet 2008-05-21, kommunstyrelsen 
2008-06-03 och i kommunfullmäktige 2008-06-12.  Kommunfullmäktige 
gav kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avsiktsförklaring, senare bekräf-
tat med hyresavtal. Avsiktsförklaring tecknades mellan parterna 2009-10-
02. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
06-05. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs, 
Bo Jönssons, Krister Johanssons och Håkan Nohréns förslag 

att  återremittera ärendet för omförhandling och därvid beakta andra lös-
ningar enligt diskussionen vid dagens sammanträde. 

 

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

89TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Information om projekt "Landsättning av LIS"

Diarienummer KS 445/09 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) informerar om landsättning 
den 1 januari 2010 av Falu kommuns elektroniska ärende- och dokument-
hanteringssystem LIS, tidigare kallat LIS/LÄR. Projektledare Kerstin Söder-
lund redogör för projektet. 

Ärende- och dokumenthanteringssystemet LIS infördes i Falu kommun 
1997. För varje nämnd finns ett diarium, ett elektroniskt arkiv, ett samman-
trädesrum och en arbetsgrupp för nämndens förvaltning. Systemet har möj-
liggjort en övergång från manuell till elektronisk dokumenthantering. Sam-
manträdesrummet är centralt i systemet vid sidan av diariet.  I sammanträ-
desrummet ska underlagen för beslut sammanföras och hela beslutsproces-
sen dokumenteras. Målet är en process där alla ärenden och alla handlingar 
till ett sammanträde anmäls in elektroniskt och sammanställs till en kallelse 
med föredragningslista och bilagda handlingar. Protokollet genereras sedan i 
sammanträdesrummet.  

En omfattande utbildning ägde rum 1998 i diariet och i arbetsgruppen. Hös-
ten 2006 började ett nytt projekt i LIS/LÄR med syfte att nå ett slutligt ge-
nomförande av elektroniskt flöde i dokumenthanteringen. Kommunalråden 
och kommundirektören ställde sig bakom projektet i en skrivelse till kom-
munstyrelseförvaltningen i januari 2007 och vid en uppföljning under hös-
ten noterades vissa framsteg som bättre rubricering av ärendena. Men efter-
levnaden av påbudet om elektronisk hantering var fortfarande låg. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och IT/organisationskontoret) 
startar därför en ny utbildningsomgång under hösten 2009 för kommun- 
styrelseförvaltningen för att den 1 januari 2010 slutligen kunna landsätta 
ärende- och dokumenthanteringssystem LIS. Därefter kommer även övriga 
nämnder i kommunen att involveras fullt ut i systemet. 

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§ 

90TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Information från kommunstyrelseförvaltningen (kom-
munfastigheter) 

Diarienummer KS 48/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) informerar om; 

• Systematiskt brandskyddsarbete – brandskyddscontroller Niklas 
Lindholm 

• Fastighetsförsäljningar - avdelningschef lokal/mark Niklas Linnsén  
och markingenjör Lars Gustafsson. 

• Energibesparingsarbetet – fastighetschef Olle Wiking. 

• Lokalläget - avdelningschef lokal/mark Niklas Linnsén, 
kulturchef Pelle Ahnlund och markingenjör Lars Gustafsson. 

 

  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§ 

91TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Information från kommunstyrelseförvaltningen (arbets-
marknads- och integrationskontoret) – Unga till arbete, 
Outstanding och Ungdomspraktikcenter 

Diarienummer KS 422/09 

Ärendet 
Under pågående lågkonjunktur pågår olika insatser för ungdomar som, av 
olika anledningar, befinner sig utanför ordinarie arbetsmarknad eller studier.  

Region Dalarna har initierat ett regionalt projekt ”Unga till arbete”, där nu-
mera projektet Outstanding ingår, Karin Rosenberg projektledare vid Regi-
on Dalarna informerar om satsningen och pågående arbete. 

Annika Nyström chef på kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- 
och integrationskontoret) informerar om; 
- Ungdomspraktikcenter, en nulägesrapport. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2009-04-22 om inrättandet 
av ett ungdomspraktikcenter med kommunstyrelseförvaltningen (arbets-
marknads- och integrationskontoret) som huvudman att i samverkan med 
socialtjänsten driva verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-06-05. 

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§ 

92TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Direktiv för utredning av kommunservice 

Diarienummer       

Ärendet 
Projektdirektiv för en översyn av servicenämndens samlade verksamhet har 
arbetats fram och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att direktiven antas. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2009-06-12/Projektdirektiv 2009-06-
12 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs, 
Kerstin Söderbaum Fletcher och Margareta Källgrens förslag 

att  återremittera ärendet för omarbetning av projektdirektiven till allmänna 
utskottets sammanträde den 19 augusti 2009. 

 

Expeditioner 
Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

93TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Ansökan från Hälsinggårdsskolan om bidrag ur Incita-
mentsfonden för skapande av intresse och ansvarsta-
gande hos eleverna för sin fysiska närmiljö  

Diarienummer KS 101/09 

Ärendet 
Ulrika Allgefält m.fl. verksamma vid Hälsinggårdsskolan ansöker i brev till 
kommunstyrelsen 2009-03-20/2009-05-11 om bidrag på 43 000 kronor för 
att kunna erbjuda eleverna en praoperiod riktad mot de praktiska yrkena. 
Syftet med projektet är att få eleverna att ta ett större ansvar för sin närmiljö 
och få dem att känna sig delaktiga i utvecklingen av en trivsam och trygg 
miljö. Eleverna kommer under handledning av lärare och yrkeskunnig per-
sonal att planera och genomföra en försköning av fyra utrymmen (klass-
rum/korridor) i skolan. Projektet är planerat att starta hösten 2009 och, en-
ligt underhandskontakter, vara klart senast under hösten 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) ställer sig positiv till Häl-
singgårdsskolans ansökan och föreslår att den ska beviljas. 

Tidigare behandling 
Föreliggande ansökan är den tredje som behandlas under 2009. Den första 
ansökan, avseende bärbar projektorutrustning, från Hälsinggårdsskolan av-
slogs 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 bi-
drag för att kunna fortsätta den kulturpedagogiska verksamheten inom ra-
men för Norslundsprojektet.   

Beslutsunderlag 

Ansökan från Hälsinggårdsskolan 2009-03-20/2009-05-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-05-
27. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  bevilja Hälsinggårdsskolan bidrag ur incitamentsfonden om 43 000 kro-
nor 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 
samt 

att  Hälsinggårdsskolan ska lämna en utvärdering av projektet till kommun-
styrelsen senast den 31 december 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

93TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Hälsinggårdsskolan 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

94TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Igångsättningstillstånd investeringar 

Diarienummer KS 14/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har inkommit med be-
gäran om igångsättningstillstånd för investeringar som överstiger 5 mnkr 
och begär igångsättningstillstånd familjecentralen som lokalmässigt kom-
mer att inrymmas i Komvux gamla lokaler på Mormorsgatan i Falun. 

Det budgeterade investeringsbeloppet är 26,9 mnkr, enligt muntlig uppgift 
från kommunfastigheter, och avser omfattande åtgärder såväl invändigt som 
utvändigt för att anpassa lokalerna till den nya verksamheten. Landstinget 
Dalarna kommer att teckna ett tioårigt hyreskontrakt med tolv månaders 
uppsägningstid och tio års förlängning för sin del på 830 kvm av totalt 1350 
kvm. Falu Kommun finansierar hela den bedömda investeringsutgiften på 
26,9 mnkr. Lokalerna kommer att innehålla vårdcentral, barnavårdscentral, 
familjecentral och förskola. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att ingångsätt-
ningstillstånd ska beviljas.  

Tidigare behandling 
För att politiskt och ekonomiskt kunna styra kommunens investeringar fat-
tades beslut i kommunfullmäktige 2008-12-11, § 178, att investeringar över 
5 mnkr skall underkastas särskild prövning i form av igångsättningstillstånd. 
Vid kommunstyrelsens behandling av budget för 2010 föreslogs att detta 
belopp ska sänkas till 2 mnkr vilket i så fall medför att ytterligare invester-
ingar ska prövas före igångsättning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-06-
10. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  bevilja kommunfastigheter igångsättningstillstånd för familjecentral 
Mormorsgatan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

94TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

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

95TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Översyn av ägardirektiven för kommunala bolag 

Diarienummer       

Ärendet 
Vid allmänna utskottets sammanträde den 16 juni 2009 väcktes fråga om en 
översyn av ägardirektiven för Falu Energi & Vatten AB och KopparStaden 
AB i syfte att förtydliga bolagens koncernperspektiv. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
och Margareta Källgrens förslag 

att  uppdra till kommundirektören i samråd med presidierna i kommunsty-
relsen, Falu Energi & Vatten AB och KopparStaden AB att se över 
ägardirektiven för de kommunala bolagen i syfte att förtydliga bolagens 
koncernperspektiv. 

 

Expeditioner 
Kommundirektören 

Presidierna i kommunstyrelsen, Falu Energi & Vatten AB och KopparSta-
den AB. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

96TT
  2009-06-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Sommarhälsningar 

 

Ärendet 
Ordförande Dan Westerberg önskar ledamöter och tjänstemän en trevlig 
sommar. Kommundirektör Torkel Birgersson önskar på tjänstemännens 
vägnar ledamöterna detsamma. 

 
 


	 

