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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-03-19  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 08.30 – 12.30 Plats och tid 

Dan Westerberg (C), ordf.ej §33  Barbro Ödlund (S) Beslutande 
Håkan Nohrén (KD), ordf § 33 Bo Jönsson (M) 
Margareta Källgren (S) Krister Johansson (S), kl 08.30-11.45, 

§§ 32-35, 37-38, del av 39, 42 Börje Svensson (FP) 
Sören Johansson (V) §§ 36, del av 39, 
40-41, 43 

Lilian Eriksson (M), § 33 
 

Lilian Eriksson (M), när hon ej tjänst-
gör enl ovan 

Mikael Rosén (M), kl 09.10-11.35, 
 §§ del av 33, 34-35, 37, del av 39, 42 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sören Johansson (V), när han ej 
tjänstgör enl ovan 

Maria Gehlin (FAP), kl 09.45-12.30 
§§ 34-41, del av 42, 43 

Inger Olenius (MP), kl 09.00-12.30, 
§§ del av 33, 34-43 

Ingrid Näsman (KD) 

Kommundirektören Övriga deltagare 
se även sid 2 Ekonomichefen §§ 32-33, 36-37, 40-43 
 Personalchefen, §§ 32-35, 37, 42   

IT/Organisationschefen, §§ 32-33, 42 
Arbetsmarknads- och integrationschefen, del av 34, 36-41, 43  
  

  
Margareta Källgren Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2009-03-24 Justeringens tid och plats 

32 – 43, exkl §§ 33 och 36 som justerats 2009-03-19 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Dan Westerberg                         Håkan Nohrén Ordförande 

§§ 32, 34-43                                  § 33 
  
………………………………………………………….….. 
Margareta Källgren 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2009-03-19  
Datum när anslaget sätts upp 2009-03-24        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-03-19  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Övriga deltagare,  
forts 

Johanna Ståhlberg, Lisa Jansson, Fanny Staaf och Sara-Klara 
Hellström, elever vid Söderbaumska skolan, § 32 
Ulf Palm och Leif Näslund SVT GävleDala, § 32 
Projektledare Peter Gehlin, § 32 
Kommuninformatör Tomas Wahlqvist, § 32 
Arbetsmiljöhandläggare Lotta Gröndahl, § 33 och 42 
Förhandlingschef Jan Jansson, § 34 
Vik verksamhetsledare Pia Larshans-Bodare, § 35 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott T§ 32T   2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 32 Framtidspiloterna...........................................................................4 

§ 33 Upphandling av företagshälsovård ................................................5 

§ 34 Information om lönekartläggning 2008 och lönerevision 
2009 ...............................................................................................7 

§ 35 Information om FINSAM..............................................................8 

§ 36 Upphandlingsärende av drivmedel m.m........................................9 

§ 37 Tillsättande av förvaltningschef för 
omvårdnadsförvaltningen ............................................................10 

§ 38 Direktiv inför tillsättning av parlamentarisk 
översynsgrupp avseende organisation m.m. i Falu 
kommun.......................................................................................11 

§ 39 Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse 
2008 .............................................................................................12 

§ 40 Återrapportering av Naturskolans verksamhet på 
Harmsarvet ..................................................................................13 

§ 41 Ansökan om statsbidrag för yrkesvux .........................................14 

§ 42 Likabehandlingsplan för Falu Kommun 2009 - 2011 .................15 

§ 43 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2009-02-
25 ej slutförts ...............................................................................16 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 32T   2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Framtidspiloterna 

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Framtidspiloterna är ett projekt där elever vid Faluns högstadieskolor enga-
geras att starta egna företag. Projektet avslutas med en företagsmässa där 
eleverna visar de produkter de tagit fram. Projektet är även taget som en del 
i Faluns tillväxtprogram. 

Vid allmänna utskottets sammanträde presenterar eleverna Johanna Ståhl-
berg, Lisa Jansson, Fanny Staaf och Sara-Klara Hellström vid Söderbaums-
ka skolan sitt företag. Företaget vill intressera ungdomar för politik och har 
skapat en webbsida under namnet TYCK TILL där ungdomar genom att 
blogga ska kunna göra sina röster hörda och diskutera aktuella politiska frå-
gor. Företaget riktar sig nu idag till kommunens politiker för att skapa en 
dialog mellan ungdomar och politiker. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med kultur- och ungdoms-
förvaltningen ska utreda hur Falu Kommun kan medverka praktiskt och 
tekniskt för att kanalisera och stödja ungdomars kontakt med politiken. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och IT/organisationskontoret) 

Kultur- och ungdomsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

33TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Upphandling av företagshälsovård 

Diarienummer KS 792/08 

Ärendet 

Falu kommun har under ett antal år upphandlat och haft avtal på ovanståen-
de tjänst. På uppdrag av personalkontoret har ekonomikontorets upphand-
lingsenhet genomfört ny upphandling. Upphandlingen omfattar kommunens 
samtliga förvaltningar och avsikten är att anta en anbudsgivare för hela 
kommunen. Samråd med övriga förvaltningar har skett genom personal-
kontorets försorg. 

Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling, då företagshäl-
sovård är en sk B-tjänst, en tjänst som alltid upphandlas enligt reglerna för 
upphandlingar under tröskelvärdena. Kravspecifikationen har tagits fram av 
personalkontoret tillsammans med berörda personer i den kommunala orga-
nisationen.  
Vägledningsdiskussion och samråd i centrala samverkansgruppen (CSG) har 
genomförts.  

Personalchef Inger Klangebo och ekonomichef Jan Malmberg föredrar ären-
det. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-03-
05/respektive 2009-03-15. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Håkan Nohréns för-
slag 

att  för perioden 2009-07-01—2013-06-30 med möjlighet till förlängning 
med högst 12 månader anta Previa som leverantör av de efterfrågade 
tjänsterna,  

att ge personalchefen i uppdrag att teckna avtal med antaget företag samt 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

 

Protokollsanteckning 
Dan Westerberg anmäler jäv och deltar således inte i ärendets överläggning 
och beslut. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

33TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för information till berör-
da. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

34TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Information om lönekartläggning 2008 och lönerevision 
2009  

Diarienummer KS 58/09 

Ärendet 
Redovisning av genomförd lönekartläggning 2008 samt förutsättningarna 
för lönerevisionen 2009 lämnas av förhandlingschef Jan Jansson.  

Tidigare behandling 
Lönekartläggning genomfördes senast 2006. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse daterad 
2009-03-02. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

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

35TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Information om FINSAM  

Diarienummer KS 424/07 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-08 bl.a. att ingå som medlem i 
samordningsförbundet ”Finsam-Falun”, samt att anta förbundsordning för 
samordningsförbundet Finsam-Falun. Vid kommunfullmäktiges samman-
träde 2007-02-08 beslutades att för nästkommande mandatperiod utse Dan 
Westerberg (C) som ledamot och Renée Andersson (S) som suppleant i sty-
relsen för Finsam-Falun, samt att mandattiden gäller från den 1 april 2007 
till den 31 mars 2011. 

Allmänna utskottet informerades senast om FINSAM i september 2008. 

Vik verksamhetsledare Pia Larshans-Bodare informerar om FINSAM. 

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§ 

36TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Upphandlingsärende av drivmedel m.m.  

Diarienummer KS 624/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) beskriver genomförandet 
av upphandling av drivmedel i rapport som sammanställts för att ge infor-
mation om de krav och villkor som legat till grund för den upphandling av 
drivmedel m.m. som pågår i kommunen. 

Ekonomichef Jan Malmberg föredrar ärendet och förslag till beslut enligt 
beslutsrutan nedan.  

Beslutsunderlag 

Upphandlingsrapport och beslutsunderlag från kommunstyrelseförvaltning-
en (ekonomikontoret) 2009-03-05, respektive 2009-03-06. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  som leverantör av bulkleveranser av drivmedel anta Preem AB, 

att  som leverantör för tankning på bemannad station anta Statoil AB, 

att  som leverantör för tankning på obemannad station samt för inköp av 
alkylatbensin anta Preem AB, 

att  ge ekonomikontoret i uppdrag att upprätta avropsavtal med leverantö-
rerna för tiden 2009-03-01—2012-02-28 med möjlighet att kunna pro-
longera avtalet med högst 12 månader samt 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för information till berör-
da. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

37TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Tillsättande av förvaltningschef för omvårdnadsförvalt-
ningen 

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om rekryteringsprocessen 
för omvårdnadschef och redogör för förhandlingsdelegationens förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2009-03-16. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  anställa Pia Joelson som omvårdnadschef i Falu Kommun under perio-
den 2009-08-01 t.o.m. 2013-07-31. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

38TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Direktiv inför tillsättning av parlamentarisk översyns-
grupp avseende organisation m.m. i Falu kommun 

Diarienummer KS 220/09 

Ärendet 
Inför varje ny mandatperiod utreds i Falu Kommun olika omständigheter 
som berör det parlamentariska arbetet. Av tradition sker arbetet i projekt-
form med enbart förtroendevalda i projektgruppen. Tjänstemän i form av 
bl.a. kommundirektören och representant för kommunstyrelseförvaltningen 
finns tillgängliga för de förtroendevaldas arbete. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och stadskansliet) före-
slår att projektdirektiv för den Parlamentariska gruppens arbete inför man-
datperioden 2011-2014 ska antas enligt kommunstyrelseförvaltningens för-
slag 2009-03-12. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommundirektören och stadskansliet) 
tjänsteskrivelse 2009-03-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
och Bo Jönssons förslag 

att  anta projektdirektiv för den Parlamentariska gruppens arbete inför man-
datperioden 2011-2014 enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 
2009-03-12, 

att  projektgruppen ska bestå av en representant från varje parti samt 

att  i projektuppgifterna även belysa frågorna om alternativ organisation 
med kommunfullmäktigeberedningar eller liknande, samt hur ungdomar 
ska komma till tals i politiska frågor. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

39TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse 
2008   

Diarienummer KS 7/09 

Ärendet 
Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar kommunstyrelseförvaltningens 
verksamhetsberättelse 2008. 

 

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§ 

40TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Återrapportering av Naturskolans verksamhet på Harm-
sarvet  

Diarienummer KS 191/09 

Ärendet/Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottet informerades 2008-06-17 om Naturskolans verksamhet 
på Harmsarvet varvid beslutades att uppdra till kommundirektören att göra 
en inventering av Naturskolans verksamhet på Harmsarvet och återredovisa 
till kommunstyrelsens utvecklingsutskott under hösten 2008. 
Från skolans sida har framförts synpunkter på att finansieringen av Harm-
sarvet borde delas upp på flera förvaltningar. 

Kommundirektören lämnar nu en återrapport i ärendet till allmänna utskot-
tet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  hänskjuta till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka möjligheten 
att delfinansiera verksamheten till budgetprocessen i april samt 

att   i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

41TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Ansökan om statsbidrag för yrkesvux 

Diarienummer KS 219/09 

Ärendet 
Skolverket har på regeringens uppdrag inbjudit samtliga svenska kommuner 
att ansöka om statsbidrag för genomförande av yrkesinriktad gymnasial 
vuxenutbildning under perioden 15 mars till och med december 2009. 
I rådande arbetsmarknadsläge är kompetensutveckling viktig för att kunna 
möta förändringar. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår att ansökan om statsbidrag för yrkesvux 2009 ska godkännas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-03-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  godkänna ansökan om statsbidrag för yrkesvux 2009. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

42TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Likabehandlingsplan för Falu Kommun 2009 - 2011  

Diarienummer KS 810/08 

Ärendet 
Till följd av ny diskrimineringslagstiftning från 1 januari  2009 har ett  för-
slag till likabehandlingsplan utarbetats av Jämställdhetskommittén. 

Planen gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och medarbetarna i Falu 
Kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar förslag till beslut 
enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Förslaget till remiss har behandlats i allmänna utskottet 2008-11-19. Försla-
get har remissbehandlats, varvid 14 remissvar inkommit. Samtliga instanser 
ställer sig bakom förslaget. Förslag till förtydliganden och förbättringar har 
behandlats av Jämställdhetskommittén 2009-03-02 och efter prövning och 
diskussion i kommittén vävts in i föreliggande förslag.  

Förslaget har behandlats i samverkan 2008-11-17. Bland remissvaren kan 
nämnas att Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKTF, Kommunal och 
Sveriges Psykologförbund i sin helhet ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-03-
03/förslag till likabehandlingsplan 2009 – 2011. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  fastställa Likabehandlingsplan för Falu Kommun för åren 2009 – 2011, 

att  uppdra åt Jämställdhetskommittén att fastställa rutiner i en handlings-
plan vid trakasserier och sexuella trakasserier samt 

att  uppdra åt personalchefen att i samråd med Jämställdhetskommittén be-
sluta om centrala årsvisa insatser utifrån de tio insatsområdena  i Lika-
behandlingsplanen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

43TT
  2009-03-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2009-02-
25 ej slutförts  

Diarienummer KS 23/09 

Ärendet 
Kommunstyrelsen skall i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden 
redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts. 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-03-16, att bifalla motion 
om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovisningen 
kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor skall ange 
när berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den sista 
kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inför samman-
ställningen, ej angett när motionerna skall vara besvarade. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att redovisning av 
motioner vilkas beredning per 2009-02-25 ej slutförts tas till protokollet. 

Tidigare behandling 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2008-10-09.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-02-25. 

Redovisning av ej slutförda motioner per 2009-02-25. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motio-
ner vilkas beredning per 2009-02-25 ej slutförts till protokollet. 

 
 


	 

