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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2010-08-18  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 13.15-16.55 Plats och tid 

Mats Dahlström (C) ordf. Roza Güclü Hedin (S), §§ 61-69 Beslutande 
Håkan Nohrén (KD) Monica Jonsson (S) 
Bo Jönsson (M) Margareta Källgren (S) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) Susanne Norberg (S), §§ 70-72  

Sören Johansson (V) Susanne Norberg (S), del § 63, 64-69 
samt när hon inte tjänstgör enl ovan 

Ej tjänstgörande 
ersättare Börje Svensson (FP) 

Maria Gehlin (FAP) Sten H Larsson (FAP) 
Lilian Erikson (M)  Britt Källström (S), §§ 61-68 
Inger Olenius (MP) Ingrid Näsman (KD) 
Leif Löfberg (FAP) Krister Johansson (S), §§ 61-67 

Kommundirektören  Övriga deltagare 
 Kanslichefen §§ 61-68 
Forts, sid 2 Personalchefen, §§ 61-70, 72           

Arbetsmarknads- och integrationschefen  
IT/Organisationschefen 
Fastighetschefen 
Informationschefen, §§ 68-70 
Chef för kommunservice 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson  
Nämndadm Ulrika Tysk   

  
Bo Jönsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2010-08-27 Justeringens tid och plats 

61 - 72 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Mats Dahlström 

Ordförande 

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

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2010-08-18  
Datum när anslaget sätts upp 2010-08-27        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 



 2 (15) 
 

 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2010-08-18  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
Forts 
Övriga deltagare 
 
 

 
Controller Chulati Yuval, § 63 
Driftchef Hansson Per-Erik, § 63   
Projektledare Ulrika Jansson, § 69 
Skolsekreterare Ylva Johansson, § 68 
Avdelningschef Kempe Nils, § 68 
Tf skolchef Jan-Erik Andrén, § 68  
Ekonom Christina Fredricks, § 68 
Ordf trafik- och fritidsnämnden Lars-Erik Måg, § 68 
Förvaltnchef Helen Lott, § 68 
Socialchef Ingalill Frank, § 68                                  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott T§ 61T   2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 61 Närvaro av Ulrika Tysk under sammanträdet ...............................4 

§ 62 Tillsättande av skolchef.................................................................5 

§ 63 Kommunservice presenterar sin verksamhet.................................6 

§ 64 Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin 
(FAP): Badvakter och badplatsskötare till kommunens 
utomhusbad....................................................................................7 

§ 65 Svar på motion från Gunilla Barkar (C): Återinföra 
skolköksundervisning på schemat .................................................8 

§ 66 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Använd 
djur i äldrevården och i den kommunala psykiatrin ......................9 

§ 67 Svar på medborgarförslag från Ragnhild Höglund: 
Sysselsätt arbetslösa som erhåller socialbidrag med att 
hålla rent på gångvägar................................................................10 

§ 68 Uppföljning av åtgärder för att hålla budget 2010 ......................11 

§ 69 Information om projekt arbetsgivarvarumärke............................12 

§ 70 Svar på revisionsrapport över granskning av bokslut 
2009 .............................................................................................13 

§ 71 Information om lärplattform........................................................14 

§ 72 Upphandling av vuxenutbildning ................................................15 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 61T   2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Närvaro av Ulrika Tysk under sammanträdet 

Diarienummer KS 26/10 

Ärendet 
Ordföranden föreslår att allmänna utskottets ska besluta att förvaltningsadministratör 
Ulrika Tysk från kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) får närvara vid 
dagens sammanträde. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  Ulrika Tysk får närvara vid dagens sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

62TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Tillsättande av skolchef 

Diarienummer KS 57/10 

Ärendet 
Kommundirektören redogör för rekryteringsprocessen av ny skolchef och 
förslår att Jonatan Block ska tillsättas som skolchef i Falu kommun med 
början den 22 november 2010. 

Tidigare behandling 
Förhandlingsdelegationen lämnar förslag till beslut enligt beslutsrutan ned-
an.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från förhandlingsdelegationen 2010-08-16, § 28. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  uppdra till kommundirektören att teckna anställningsavtal med Jonatan 
Block som skolchef i Falu kommun med början den 22 november 2010. 

 

Expeditioner 
Kommundirektören 

Jonatan Block 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

63TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63 Kommunservice presenterar sin verksamhet 

Diarienummer KS 26/10 

Ärendet 
Kommunservice som sedan den 1 juli 2010 tillhör kommunstyrelseförvalt-
ningen presenterar sin verksamhet för allmänna utskottet. 

Produktionschef Elisabeth Florman, controller Yuval Chulati och driftchef 
Per-Erik Hansson informerar. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2010: 
att servicenämnden upphör som egen nämnd från 2010-07-01 och att leda-
möter och ersättare entledigas från detta datum samt  
att samtliga uppdrag som i reglementet lagts på servicenämnden från  
2010-07-01 överförs/inrättas under kommunstyrelsen (kommunstyrelsens 
allmänna utskott) som ett särskilt kontor under kommunstyrelseförvaltning-
en. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

64TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64 Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin 
(FAP): Badvakter och badplatsskötare till kommunens 
utomhusbad  

Diarienummer KS 276/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kjell Hjort och Maria Gehlin föreslår i en motion att Falu kommun snarast 
ser över möjligheten att utbilda och säsongsanställa ungdomar som badvak-
ter/badplatsskötare för kommunens badplatser. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska avstyrkas.  
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förslaget. 

Beslutsunderlag 

Motion från Kjell Hjort och Maria Gehlin daterad 2010-03-29. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-06-15, § 69/tjänsteskrivelse 
2010-05-31. 

Yrkanden 

Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå motionen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

65TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Svar på motion från Gunilla Barkar (C): Återinföra skol-
köksundervisning på schemat  

Diarienummer KS 237/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Gunilla Barkar föreslår i en motion att skolnämnden ska få i uppdrag att 
undersöka möjligheten att på nytt införa skolköksundervisning på högstadiet 
i våra kommunala skolor. 

Skolnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
att skolköksundervisning redan finns med i grundskolans läroplan under 
namnet Hem- och konsumentkunskap. 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förslaget. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Barkar diarieförd 2010-03-12. 

Protokoll från skolnämnden 2010-06-16, § 108/tjänsteskrivelse 2010-06-08. 

Yrkanden 

Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  motionen är besvarad med hänvisning till att skolköksundervisning re-
dan finns med i grundskolans läroplan under namnet Hem- och konsu-
mentkunskap. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

66TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Använd 
djur i äldrevården och i den kommunala psykiatrin  

Diarienummer KS 490/08 

Ärendet 
Katarina Gustavsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge kommun-
styrelsen i uppdrag att uppmuntra djuranvändning inom äldreomsorgen och 
den kommunala psykiatrin. 

Miljöförvaltning anser i gemensamt yttrande tillsammans med omvårdnads- 
och socialförvaltningen att den omfattning av djurhållning som redan nu 
tillämpas inom kommunens verksamhet får anses rimlig och lämplig att 
fortsätta med och föreslår därmed att motionen är besvarad.  

Tidigare behandling 
Omvårdnadsnämnden föreslår den 28 januari 2009 att förvaltningens tjäns-
teutlåtande ska översändas till kommunstyrelsen som svar på motionen. 

Socialnämnden föreslår den 18 mars 2009 att kommunstyrelsen ska avslå 
motionen.  

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2008-06-22. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2009-01-28, § 6/tjänsteskrivelse 2009-
01-19. 

Protokoll från socialnämnden 2009-08-18, § 67/tjänsteskrivelse 2009-03-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelser 2010-05-26. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  motionen är besvarad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

67TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Svar på medborgarförslag från Ragnhild Höglund: Sys-
selsätt arbetslösa som erhåller socialbidrag med att hål-
la rent på gångvägar  

Diarienummer KS 229/10 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Ragnhild Höglund föreslår att arbetslösa som erhål-
ler socialbidrag ska sysselsättas med att hålla rent på gångvägar. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat utifrån följande bedöm-
ning: Renhållning av gångvägar ryms inom det uppdrag trafik- och fritids-
nämnden har vilket innebär att ytterligare anställningar för detta ändamål 
inte är aktuellt. Allmänhetens uppträdande på allmänna platser och ytor i 
kommunen regleras genom lagar och förordningar, nedskräpning beivras 
och kan få rättsliga efterspel. Hundägare ansvarar för renhållning av sina 
djur. Bedömningen är därför att det inte är motiverat med ytterligare an-
ställningar för detta ändamål. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ragnhild Höglund diariefört 2010-03-09. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Medborgarförslaget ska vara besvarat. 

Margareta Källgren och Roza Güclü Hedin: Medborgarförslaget ska avslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna ut-
skottet beslutar i enlighet med Margareta Källgrens och Roza Güclü Hedins 
förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att   avslå medborgarförslaget. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

68TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Uppföljning av åtgärder för att hålla budget 2010  

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Återredovisning av uppföljning av åtgärder för att hålla budget 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar information till 
allmänna utskottet för beredning. 

Ansvariga för trafik- och fritidsnämnden, skolnämnden, socialnämnden, 
omvårdnadsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen redovisar förslag 
till besparingsåtgärder. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2010 för egen del att uppdra till sty-
relserna och nämnder att till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikonto-
ret) preliminärredovisa åtgärder till utvecklingsutskottets sammanträde den 
17 juni och att uppdraget redovisas i sin helhet till kommunstyrelsens sam-
manträde den 31 augusti efter beredning i allmänna utskottet den 18 augusti. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 89. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 89. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-08-09. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  uppdra till trafik- och fritidsnämnden, skolnämnden, socialnämnden, 
omvårdnadsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen att till kom-
munstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2010 redovisa förslag till 
åtgärder som ska eliminera beräknat underskott gentemot budget. 

Protokollsanteckning 

Till protokollet antecknas att allmänna utskottet kommer att ta upp vissa 
frågor som aktualiserades vid kommande sammanträde.  

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden, skolnämnden, socialnämnden, omvårdnads-
nämnden och kommunstyrelseförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

69TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Information om projekt arbetsgivarvarumärke 

Diarienummer KS 457/10 

Ärendet 
Falu kommun, precis som många andra organisationer inom både privat och 
offentlig sektor står inför ett generationsskifte. I Falu kommun har var tredje 
medarbetare fyllt 55 år och bland cheferna är närmare hälften 55 år eller 
äldre. 

Frågan om att tydliggöra vårt varumärke som arbetsgivare har på senare tid 
lyfts fram i flera sammanhang, bl a i PA-nätverket och i förvaltningschefs-
gruppen som en prioriterad fråga.  
Frågan bedöms som viktig för att kunna attrahera, rekrytera, behålla och 
utveckla den kompetens vi behöver för att uppnå verksamhetens mål. 

Projektledare Ulrika Jansson informerar om projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-08-
05. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  ta informationen till protokollet samt 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande för samord-
ning med ärende ”Godkännande av projektplan och budget för projektet 
Varumärket i Falun”. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

70TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Svar på revisionsrapport över granskning av bokslut 
2009  

Diarienummer KS 382/10 

Ärendet 
Kommunrevisionen har granskat bokslutet för år 2009 och önskar synpunk-
ter på rapporten senast den 20 september 2010. 

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

Beslutsunderlag 
Rapport över granskning av bokslut per 2009-12-31. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-08-
04. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag. 

  Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) yttrande daterat 
2010-08-04, ska utgöra kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrap-
porten ”Rapport över granskning av bokslut 2009”. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

71TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 Information om lärplattform 

Diarienummer KS 26/10 

Ärendet 
IT/Organisationschef  Jan E Fors informerar om lärplattform.  

 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

72TT
  2010-08-18  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 Upphandling av vuxenutbildning 

Diarienummer KS 26/10 

Ärendet 
Sören Johansson (V) lyfter frågan angående upphandling av vuxenutbild-
ning och vill att kommunstyrelsen ska utreda vem som ska upphandla och 
vem som ska fatta beslut i frågan. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  uppdra till kommundirektören att utreda frågan angående upphandling 
av vuxenutbildning till allmänna utskottets sammanträde den 15 sep-
tember 2010. 

 

Expeditioner 

Kommundirektören 

 


	 

