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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-08-20  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl. 13.15 – 17.35 Plats och tid 

Dan Westerberg (c) ordf. ej § 90 Barbro Ödlund (s) Beslutande 
Håkan Nohrén, (kd) ordf § 90 Roza Güclü Hedin (s) 
Bo Jönsson (m) Margareta Källgren (s) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (fp) Börje Svensson (fp), § 90 

Sören Johansson (v)  Lars Broman (mp)  Ej tjänstgörande 
ersättare Ingrid Näsman (kd)  Inger Olenius (mp) 

Maria Wilje (fap) kl. 13.15-15.55,    
§ 81-87 

Börje Svensson (fp), när han ej 
tjänstgör enl ovan 

Monica Jonsson (s) 

Kommundirektören  Övriga deltagare 
Kanslichefen, ej § 88  
Ekonomichefen, ej § 88   
IT/Organisationschefen, §§ 84-96, ej § 88 
Personalchefen, §§ 81-84  
Fastighetschefen, §§ 83-96, ej § 88 
Arbetsmarknads- och integrationschefen, § 83 
Skolchef Lena Stoltz, §§ 81-82 
Skolsekreterare Ylva Johansson, §§ 81-82  

  
Kerstin Söderbaum Fletcher Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2008-08-25 Justeringens tid och plats 

81 - 96 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

                                                           § 90  
………………………………………………………….….. 
Kerstin Söderbaum Fletcher 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2008-08-20  
Datum när anslaget sätts upp 2008-08-26   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-08-20  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 81T   2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Presentation av Lena Stoltz, ny skolchef 

Diarienummer KS 51/08 

Ärendet/Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2008-02-20 att anställa Lena Stoltz som ny 
skolchef i Falu kommun från den 1 augusti 2008. 

Lena Stoltz presenteras vid dagens sammanträde.  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

 att  ta informationen till protokollet. 

 



 4 (30) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

82TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Kvalitetsredovisning 2007 för skolnämndens verksam-
hetsområde  

Diarienummer KS 431/08 

Ärendet 
Varje kommun ska senast den 1 maj varje år upprätta en skriftlig kvalitets-
redovisning för föregående kalenderår. Den ska ge en övergripande bild och 
bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen av de nationellt satta må-len. 

Skolförvaltningen har sammanställt en kvalitetsredovisning som omfattar 
Falu kommuns samlade verksamhet från förskola till och med gymnasiet 
inklusive Komvux och som syftar till att ge en helhetsbild av skolförvalt-
ningens alla verksamheter, dess samlade utbildningsresultat och måluppfyl-
lelse. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) uttryckte i tjänsteskrivelse 
daterad 2008-05-29 att man inte hade något att erinra mot skolnämndens 
förslag. 

Skolsekreterare Ylva Johansson föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade 2008-05-15 att föreslå kommunstyrelsen att god-
känna kvalitetsredovisning 2007 för skolnämndens verksamhetsområde med 
följande tillägg: Kvalitetsredovisning 2007 ska på sidan 5-6 under ”Priorite-
rade mål inom Skolförvaltningen för 2008” under rubriken övergripande 
mål för hela skolförvaltningen, kompletteras med                                           
- att verkställa det beslutade utvecklingsområdet ”En förnyad styrmodell för 
Falu Kommun” (antaget av Kommunfullmäktige 2006)                                 
- att skolplanens mål årligen utvärderas                                                          
- att aktivt arbeta med skolplanens strategier                                                     
- att under år 2008 ska en övergripande kompetensutvecklingsplan för skol-
förvaltningen fastställas                                                                                
- att det ska ske att aktivt arbete med mål och kriterier i kursplaner och läro-
planer                                                                                                           
under rubriken grundskoleverksamheten                                                          
- att arbeta för ett förbättrat/utökat samarbete mellan grundskola/särskola. 

Allmänna utskottet beslutade 2008-06-18 att hänskjuta ärendet till allmänna 
utskottets sammanträde 2008-08-20. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2008-05-15, § 55. 

Kvalitetsredovisning 2007 – Skolnämndens verksamhetsområde, fastställd 
av skolnämnden 2008-05-15 (rev. utifrån beslut).  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2008-05-29. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

82TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från allmänna utskottet 2008-06-18, § 75. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  godkänna, av skolnämnden 2008-05-15 fastställd och reviderad, kvali-
tetsredovisning 2007 för skolnämndens verksamhetsområde. 

 

Expeditioner 
Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

83TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Information om Kulturarvet  

Diarienummer KS 870/06 

Ärendet/Tidigare behandling 
Nordiska museet gjorde 2006 en förfrågan till Falu Kommun om man ville 
överta verksamheten av Kulturarvet i Falun som främst arbetar med renove-
ring av textilier för museer, kyrkor och liknande. Kulturarvet är även en 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet som drivs med stöd från länsarbets-
nämnden. 

Efter behandling i servicenämnden och kulturnämnden och ytterligare kon-
takter med Nordiska museet informerade kommundirektören på allmänna 
utskottet 2007-09-25 att ekonomiska förutsättningar för att ta över verksam-
heten inte föreligger. 

Kommunstyrelsens ordförande har 2008-03-22 tillskrivit ordföranden i Nor-
diska museets nämnd med begäran att nämnden ska ompröva beslutet att 
avveckla Kulturarvet. 

Nordiska Museet avslutade sitt ansvar för verksamheten Kulturarvet – Vård 
i Falun, i samband med att personalen påbörjade sin semester den 4 juli i år. 
All personal är uppsagd och får sin lön från Nordiska Museet fram till dess 
att uppsägningarna träder i kraft, och Nordiska Museets ansvar upphör där-
med helt 2008-10-15.  

Under våren och sommaren 2008 har kommunstyrelseförvaltningen (ar-
betsmarknads- och integrationskontoret, näringslivskontoret och personal-
kontoret) utrett möjligheterna för en fortsatt verksamhet i någon form. Ett 
socialt företag, jmf. Kooperativ, är ett intressant alternativ och Falu kom-
mun har ansökt hos Partnerskapet för regionala och sociala fonden, om me-
del för att göra en förstudie i detta syfte. 

Information om Kulturarvets framtid har redovisats vid kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott 2008-06-17. 

Annika Nyström chef för arbetsmarknads- och integrationskontoret informe-
rar om det fortsatta arbetet med att hitta former för Kulturarvets fortsatta 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Nordiska museet daterad 2006-11-24, Skrivelse från stiftelsen 
Nordiska museet, daterad 2007-04-17, Skrivelse från Nordiska Museet date-
rad 2007-01-30. 

Brev från kommunstyrelsens ordförande 2008-03-22 och svar därpå från 
ordföranden i Nordiska museets nämnd 2008-05-29. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2008-07-22. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

83TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integra-
tionskontoret i samråd med stadskansliet) att till allmänna utskottets 
sammanträde 2008-09-16 lämna underlag för beslut om bildande av 
ekonomisk förening, ekonomi, förstudie samt finansiering samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

84TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Information om fastigheter 

Diarienummer KS 26/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) genomför framförallt 
under sommarmånaderna en mängd åtgärder på kommunens fastigheter. 

För att göra det möjligt för allmänna utskottet att överblicka pågående, av-
slutade och kommande projekt redovisas nuläget.   

Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2008-
08-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

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

85TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Försäljning av Främby skola  

Diarienummer KS 388/08 

Ärendet 
Främby Gamla skola har under flera år varit föremål för diskussion om att 
försäljas. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) har haft ett antal 
intressenter på fastigheten men har ej kunnat genomföra försäljningarna 
bl.a. p.g.a hänsyn till befintliga hyresgäster. 

Leif Mårtensson, Dala BTK har i skrivelse till kommunen framfört intresse 
från föreningens sida att förvärva lokalen för sin bordtennisverksamhet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har sagt upp några hy-
resgäster samt tagit fram nya lokaler för vissa hyresgäster. 

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

Tidigare behandling 

Fastigheten har varit med ett antal år i de årliga genomgångarna för allmän-
na utskottet där fastigheter möjliga att försälja har redovisats. Vid allmänna 
utskottets sammanträde 2008-06-18 redovisade fastighetschefen förutsätt-
ningarna för en försäljning av fastigheten. 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2008-06-18 att under förutsättning att 
nuvarande föreningsverksamheters lokalbehov säkerställs om en försäljning 
skulle bli aktuell, ställa sig positiv till en försäljning. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Leif Mårtensson, Dala BTK 2008-04-22. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2008-06-18, § 89. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) samordnade tjänste-
skrivelse 2008-08-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) säkerställer befint-
liga verksamheters lokalbehov i befintliga lokaler efter försäljning eller 
i andra lokaler, för de verksamheter där kommunen har ansvar att till-
handa hålla lokaler samt 

att  kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) annonserar ut 
fastigheten till försäljning. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

85TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

Leif Mårtensson, Dala BTK 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

86TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Svar på remiss angående förslag om införande av alkol-
ås i kommunens bilar      

Diarienummer KS 316/08 

Ärendet/Tidigare behandling 
Vid Brottsförebyggande rådets (BRÅ) möte den 14 februari 2008 diskutera-
des rattonykterhet utifrån projektet ”Falu modellen” numera SMADIT 
(Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken) och i samband där med 
togs frågan upp om alkolås i förebyggande perspektiv.  

Allmänna utskottets har i beslut 2008-05-21 bl a föreslagit att kommunens 
inköpta eller leasade bilar i kommande upphandlingar ska ha som krav att 
vara utrustade med alkolås som standard och remitterat frågan till kommun-
styrelseförvaltningen (ekonomikontoret). 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) anser att förslaget redan 
är tillgodosett då den samupphandling av leasingbilar som kommunerna 
Falun, Borlänge, Ludvika och Säter för närvarande genomför och som inom 
kort kommer att avslutas, efterfrågat alkolås som tilläggsutrustning. Detta 
gör att alla bilar som kommunen önskar utrusta med alkolås kan utrustas 
med denna utrustning så snart det nya avtalet på leasingbilar undertecknats. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2008-05-21, § 57. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-06-
17. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  anse förslaget om införandet av alkolås i kommunens bilar redan är till-
godosett, 

att  utrusta kommunens bilar med alkolås i samband med ordinarie bilbyte 
samt 

att  utvärdera resultatet av införandet av alkolås i september 2010.  

Expeditioner 
BRÅ 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

87TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Uppföljning av försäkringsskador januari – maj 2008 

Diarienummer KS 39/08 

Ärendet 
I samband med behandlingen av uppföljningen av försäkringsskador avse-
ende 2007 önskade kommunstyrelsens allmänna utskott förslag till åtgärder 
för att om möjligt minska skador och skadegörelsen. Därutöver beslutades 
att skadeutfallet för perioden 2008-01-01–05-31 skulle redovisas på juni-
sammanträdet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår kommunstyrelsen  
upphandla ett incidentrapporteringssystem. 
I övrigt överlämnar förvaltningen ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-25 vid uppföljning av försäkringsska-
or för år 2007 att en redovisning av försäkringsskadorna för 2008 års första 
fem månader ska göras vid allmänna utskottets sammanträde 2008-06-18. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2008-03-25, § 69. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-06-
24. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret i samråd 
med stadskansliet) att påbörja upphandling av ett incidentrapporterings-
system samt redovisa underlaget till allmänna utskottet samt 

att  i övrigt ta redovisningen till protokollet. 

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

88TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Personalärenden  

Diarienummer KS 26/08 

Ärendet 
Kommundirektören informerar om aktuella personalärenden. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till allmänna utskottets 
sammanträde 2008-09-16 utreda utformningen av det framtida närings-
livskontoret samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 

Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

89TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Svar på motion från Inger Olenius (mp), Richard Holm-
qvist (mp) och Lena Lindahl (mp): Flaskvatten eller Eau 
de kran? 

Diarienummer KS 710/07 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamöterna Inger Olenius (mp), Richard Holmqvist 
(mp) och Lena Lindahl (mp) föreslår i en motion följande åtgärder: 
-  Kommunen fattar ett principbeslut om att inte köpa in flaskvatten i verk-
samheterna. 
-  En inventering görs av i vilken utsträckning och i vilka verksamheter 
flaskvatten används. Detta kan sedan ligga till grund för en bedömning av 
möjliga ekonomiska besparingar och var det eventuellt är svårt att avvara 
flaskvatten. 
-  Kommunen inte tillåter försäljning av vatten på flaska i kommunens loka-
ler, exempelvis skolor och serveringar. 
-  Kommunen i samband med nästa upphandlingsbeslut tar bort flaskvatten 
från produktlistan. 
-  Kommunen ska erbjuda sina anställda flergångsflaskor som kan användas 
i stället. 
-  Kommunen projekterar fler vattenkranar på offentliga platser för att invå-
narna ska kunna dricka rent kranvatten och fylla på egna vattenflaskor. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i samordnat ytt-
rande med kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret), skolnämnden, 
kultur- och ungdomsnämnden och trafik- och fritidsnämnden att motionen 
ska bifallas i de delar den avser inventering av köp av flaskvatten respektive 
att ge förutsättning för flergångsflaskor till de anställda och att den avslås i 
övrigt.  

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsförvaltningen beslutade 2008-02-20 att avslå motionen. 

Kultur och ungdomsnämnden beslutade 2008-03-27 att anta förvaltningens 
förslag som sitt eget enligt tjänsteskrivelse 2008-03-13. 

Skolnämnden beslutade 2008-05-15 att anta förvaltningens förslag som sitt 
eget remissvar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Inger Olenius, Richard Holmqvist och Lena Lindahl daterad 
2007-09-13. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2008-02-20, § 18/tjänsteskrivelse. 

Protokoll från kultur och ungdomsnämnden 2008-03-27, § 23/tjänsteskri-
velse. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

89TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från skolnämnden 2008-05-15, § 65/tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) samordnade tjänsteskri-
velse 2008-06-05. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  bifalla motionen i de delar den avser inventering av köp av flaskvatten 
respektive att ge förutsättning för flergångsflaskor till de anställda samt 

att  i övrigt avslå motionen. 

Allmänna utskottet föreslår vidare kommunstyrelsen för egen del besluta 

att  Falu kommun arbetar för att begränsa användningen av flaskvatten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Arvodesnivåer för direktionens ledamöter och utsedda 
revisorer vid Räddningstjänsten Dala Mitt  

Diarienummer KS 16/08 

Ärendet 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) hemställer om ändrade arvodesnivåer 
för direktionens ledamöter, ersättare och utsedda revisorer så att dessa får 
lika arvoden oavsett medlemskommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår kommunstyrelsen att 
inte ha någon erinran mot Räddningstjänsten Dala Mitts förslag till arvodes-
regler enligt nedan. 

Tidigare behandling 

Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår 2008-03-27 med rättelse 2008-04-14  
att samtliga förtroendevalda som har förrättningar i RDM får lika ersätt-
ningar. Det ska inte, enligt deras förslag, ha betydelse vilken medlemskom-
mun man företräder i det sammanhanget. Idag gäller olika regelverk för de 
förtroendevalda beroende på vilken kommun man företräder. 

Kommunfullmäktiges beslut 2006-05-11, §80 om justerad politisk organisa-
tion inklusive arvodesregler för förtroendevalda för Falu Kommun m.m. Till 
grund för det beslutet finns kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) 
förslag till policydokumentet ”Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda i Falu kommun”, daterat 2006-04-21, rev. 2006-04-21 och 
justerad § 9 daterad 2006-04-28. 

Kommunfullmäktige har fastställt en reviderad förbundsordning för RDM 
2008-02-14, § 18. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Räddningstjänsten Dala Mitt 2008-03-27 och 2008-04-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2008-08-11. 

Yrkanden 
Ordförande Håkan Nohrén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  inte ha någon erinran mot Räddningstjänsten Dala Mitts förslag till ar-
vodesregler enligt skrivelse 2008-03-27 med angiven rättelse 2008-04-
13 och därmed godkänna förslaget samt 

att  förslaget träder i kraft när samtliga medlemskommuners respektive 
kommunfullmäktige har godkänt detsamma. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokollsanteckning 
Dan Westerberg och Ingrid Näsman anmäler jäv och deltar därmed inte i 
ärendets överläggning och beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Antagande av Lokal- och hyrespolicy 

Diarienummer KS 175/08 

Ärendet 
Falu Kommun tillämpar internhyra för de lokaler som olika verksamheter 
nyttjar. Nuvarande regelverk kring lokalförsörjning är i behov av förnyelse. 

En av kommunstyrelsens allmänna utskott tillsatt styrgrupp har arbetat med 
att ta fram förslag till nytt Lokal- och hyrespolicydokument. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att Styrdoku-
mentet Lokal och hyrespolicy för Falu Kommuns fastigheter (slutjusterat 
efter genomgång med berörda förvaltningar) ska antas och att uppdrag ska 
ges åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att implementera 
policyn i verksamheten. 

Tidigare behandling 
Behovet av revidering av internhyresprinciperna har diskuterats vid ett antal 
tillfällen i olika nämnder och styrelser i Falu kommun under åren från det att 
nuvarande dokument beslutades i kommunfullmäktige 1998. 

Allmänna utskottet beslutade 2008-02-20 att uppdra åt kommunstyrelseför-
valtningen (kommunfastigheter) att återredovisa remissvar och förslag till 
slutlig utformning av styrdokumentet ”Lokalpolicy och hyresprinciper för 
internhyresprissättning och lokalförsörjning i Falu kommun” till allmänna 
utskottets sammanträde 2008-05-21. 

Allmänna utskottet beslutade 2008-05-21 att tillsätta en politisk styrgrupp 
bestående av Dan Westerberg (c), Håkan Nohrén (kd) och Sören Johansson 
(v) för att utarbeta förslag till lokalpolicy med övergripande principer samt 
att redovisa detta till allmänna utskottets möte 2008-06-18. 

Allmänna utskottet beslutade 2008-06-18 uppdra till styrgruppen att slutföra 
arbetet med framtagandet av Lokal- och hyrespolicydokument utifrån dis-
kussionen vid dagens sammanträde och lägga fram förslag till Lokal- och 
hyrespolicydokument vid allmänna utskottets sammanträde 2008-08-20. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2008-05-21, § 54. 

Protokoll från allmänna utskottet 2008-06-18, § 76. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2008-
08-11. 

Lokal- och hyrespolicydokument för Falu kommuns fastigheter, daterat 
2008-08-11. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande samt 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och eko-
nomikontoret) att utifrån dagens diskussion göra redaktionella ändringar 
i Lokal- och hyrespolicydokument till kommunstyrelsens sammanträde 
2008-09-02.  

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och ekonomikontoret)  



 20 (30) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 92   2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Antagande av Lokalförsörjningsplan – skolfastigheter 

Diarienummer KS 835/06 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) och skolförvaltningen 
har tillsammans med övriga berörda förvaltningar och intressenter tagit fram 
en lokalresursplan för grundskola och förskola i Falu kommun. Planen är 
indelad i tre delar, strategisk plan 10 år, plan med 3 års perspektiv samt plan 
för innevarande år. Planerna ska vara ett levande dokument som revideras 
om förutsättningar ändras.  

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2007-11-08, för vidare 
utredning av Runns- och Bergets skoldistrikt. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att remissutgåvan av planen daterad 
2007-09-03 samt ändring enl. kompletterande bilagor 1-4, daterad 2008-05-
05 antas med de förtydliganden som anges i kommunstyrelseförvaltningens 
nu omarbetade missiv, daterat 2008-08-11. Förslag till beslut framgår av 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade bland annat 2006-03-09 att uppdra åt skol-
nämnden att se över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn 
tas till revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas fram-
tid. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) tillsammans med skol-
förvaltningen startade arbetet med att ta fram en lokalresursplan för skolfas-
tigheterna i mitten av februari 2006. Lokalärenden har sedan dess löpande 
behandlats av skolnämnd och kommunstyrelse. 
Skolnämnden har fastställt en prioriteringslista som senast reviderats vid 
sammanträde 2007-09-20. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade lokalförsörjningsplan 
2007-06-12 och gav bland annat uppdraget att återredovisa ärendet till 
sammanträde 2007-10-17, samt beslutade att lokalförsörjningsplanen skick-
as ut på remiss till berörda nämnder genom kommunstyrelseförvaltningens 
(kommunfastigheter) försorg. 

I kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) missivskrivelse date-
rad 2007-10-05 redovisas ombyggnader som kommunstyrelsen redan fattat 
beslut om och som är en del av lokalförsörjningsplanen. 

Kommunstyrelsen föreslår 2007-10-30 kommunfullmäktige besluta  
att anta dokument daterat 2007-09-03 Lokalförsörjning skolfastigheter –
strategisk plan 10 år, samt 
att i första hand omorganisation inom skolförvaltningen sker för att möta 
behovet av lokaler om det ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt per-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

spektiv är det mest fördelaktiga med hänsyn taget till förutsättningarna. Att i 
andra hand ombyggnation och utveckling av befintliga lokaler sker. Att i 
tredje hand inhyrning av befintliga externa lokaler sker om de är billigare än 
nybyggnation. Att i fjärde hand, då inga andra alternativ kvarstår, en ny-
byggnation sker. 

Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del 
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och eko-
nomikontoret) i samråd med skolförvaltningen successivt ta fram underlag 
som tydliggör delarna och scenarion i dokument Lokalförsörjning skolfas-
tigheter –strategisk plan 10 år, samt 
att ge i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och 
kommunfastigheter) att se över hur finansieringen av Lokalförsörjning skol-
fastigheter –strategisk plan 10 år kan lösas för att finna en långsiktig eko-
nomisk hållbar lösning.  

Jonny Gahnshag och Sören Johansson lämnade följande anteckning från 
oppositionen i Falun till protokollet: 
Vi vill att frågan om att bibehålla samtliga skolenheter inom Runns skoldi-
strikt utreds innan ärendet om nedläggning av någon grundskola (majorite-
tens förslag: Norslundsskolan) i området kommer upp till beslut. Istället för 
nedläggning vill vi ha prövat om det är möjligt för skolan att lämna delar av 
Hälsinggårdsskolan. Kommunfastigheter har förklarat sig öppna för denna 
möjlighet att lämna delar av en skolbyggnad, till förmån för annan kommu-
nal användning eller för extern uthyrning. 

Vidare så tycker vi att situationen omkring Västra Skolan-Södra Skolan-
Gruvrisskolan och andra berörda enheter måste redas ut så att vi långsiktigt 
vet hur dessa skolor ska användas. Det kan innebära att Västra Skolan ska 
användas som högstadieskola även fortsättningsvis. Den lösningen kan vara 
att föredra framför att skapa en helt ny högstadieskola, som skollokalutred-
ningen varit inne på. 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-08 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen i samråd med skolnämnden för vidare utredning av Runns 
och Bergets skoldistrikt som framgår av oppositionens yrkande vid kom-
munstyrelsens sammanträde 2007-10-30. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) omarbetade missiv 
daterat 2008-08-11 med bilagor (ersätter missiv daterat 2007-10-05). 

Allmänna utskottets förslag 2007-10-17, § 153. 

Kommunstyrelsens förslag 2007-10-30, § 234. 

Kommunfullmäktiges beslut 2007-11-08, § 182. 
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Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Roza Güclü Hedin: Uppdra till kommundirektören att efterfråga hos skol-
nämnden om man i frågan om Västra skolan står fast vid tidigare kommun-
fullmäktige beslut utifrån eventuellt förändrade lokalbehov.  

Ordförande Dan Westerberg och Bo Jönsson: Att efterfråga hos skolnämn-
den om man i frågan om Västra skolan står fast vid tidigare kommunfull-
mäktige beslut utifrån eventuellt förändrade lokalbehov.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna ut-
skottet beslutar i enlighet med sitt eget med fleras förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta dokument Lokalförsörjning skolfastigheter – Strategisk plan 10 år 
daterad 2007-09-03 inklusive reviderat kapitel 4.2 daterat 2008-05-05 
samt reviderade bilagor till dokumentet daterade 2008-05-05 benämnda 
Lokalförsörjning Strategisk plan 10år Skoldistrikt Berget, Lokalförsörj-
ning Strategisk plan 10år Skoldistrikt Runn samt Lokalförsörjning Stra-
tegisk plan 10år Skoldistrikt Varpan,  och datera om denna med dagens 
datum, 

att i första hand omorganisation inom skolförvaltningen sker för att möta 
behovet av lokaler om det ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
perspektiv är det mest fördelaktiga med hänsyn taget till förutsättning-
arna,  

      i andra hand ombyggnation och utveckling av befintliga lokaler sker,  

      i tredje hand inhyrning av befintliga externa lokaler sker i enlighet med 
Falu Kommuns Lokal- och hyrespolicy om de är billigare än nybyggna-
tion, 

      i fjärde hand, då inga andra alternativ kvarstår, en nybyggnation sker. 

 

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del 

att  efterfråga hos skolnämnden om man i frågan om Västra skolan står fast 
vid tidigare kommunfullmäktige beslut utifrån eventuellt förändrade lo-
kalbehov. 

Expeditioner 
Skolnämnden 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 93  Svar på remiss från Skolverket: Ansökan från Friskolan 
Mosaik ekonomisk förening om godkännande av och 
rätt till bidrag för en fristående grundskola i Falu kom-
mun  

Diarienummer KS 404/06 

Ärendet 

Friskolan Mosaik ekonomisk förening har till skolverket ansökt om att få 
utöka sin fristående grundskola till att även omfatta åren 8 och 9. Ansökan 
omfattar rätten att få bedriva verksamheten samt rätten till bidrag från 
kommunen för varje elev som går på skolan. 

Friskolan har sedan höstterminen 2007 bedrivit sin verksamhet med försko-
leklass och årskurs 1-6. Enligt det tillstånd de har kan de ha verksamhet 
även för år 7 och fullt utbyggd kan skolan ha 180 elever. Friskolans profil-
områden är, enligt den ansökan de tidigare fått beviljad av skolverket, ”Mu-
sik och kreativa uttryckssätt”, ”Tematiska arbetssätt i form av verkstäder 
med mera” samt att skolan ska ha ”Kristen värdegrund”. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår kommunstyrelsen 
tillstyrka Friskolan Mosaiks ansökan om godkännande av och rätt till bidrag 
för en utökning av sin fristående grundskola till att även omfatta åren 8 - 9. 

Tidigare behandling 

Skolnämnden beslutade 2008-05-15, efter votering att föreslå kommunsty-
relsen tillstyrka Friskolan Mosaiks ansökan om godkännande av och rätt till 
bidrag för en fristående grundskola i Falu kommun.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Friskolan Mosaik 2008-04-04. 

Protokoll från skolnämnden 2008-05-15, § 52/tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-08-
05/Yttrande till skolverket 2008-08-11. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Barbro Ödlund: Avslag på förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna ut-
skottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 

Omröstning begärs. 
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Utdragsbestyrkande: 

Allmänna utskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bi-
fall till ordförandens yrkande, nej röst till Barbro Ödlunds yrkande. 

Omröstningsresultat: 4 ja-röster och 3 nej-röster enligt nedan: 
Ja: Dan Westerberg (c), Håkan Nohrén, (kd), Bo Jönsson (m) och Kerstin 
Söderbaum Fletcher (fp). 
Nej: Barbro Ödlund (s), Roza Güclü Hedin (s) och Margareta Källgren (s) 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår således kommunstyrelsen besluta 

att  tillstyrka Friskolan Mosaiks ansökan om godkännande av och rätt till 
bidrag för en utökning av sin fristående grundskola till att även omfatta 
åren 8 och 9. 
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§ 94 Svar på remiss från Skolverket: Ansökan från Yrkesaka-
demin AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fri-
stående gymnasieskola i Falu kommun  

Diarienummer KS 351/08 

Ärendet 
Yrkesakademin AB ansöker hos skolverket om rätt till bidrag och därmed 
statlig tillsyn för att utöka sin verksamhet i Falun med två utbildningar: 

o Industriteknisk utbildning med inriktning Verkstads-/CNC-, svets- 
och verktygsteknik, 72 platser vid fullt utbyggd utbildning 

o Fordonsutbildning med inriktning Anläggningsmaskinteknik-
Maskinförare, 48 platser vid fullt utbyggd utbildning. 

Yrkesakademin har redan fått tillstånd att driva gymnasieutbildningar avse-
ende Yrkesförarutbildning samt Estetisk utbildning i Falun vilka båda 
kommer att starta höstterminen 2008. Vid samma tillfälle som de fick god-
kännande för dessa två utbildningar avslogs Yrkesakademins ansökan om 
att få driva utbildning avseende handels- och administrationsprogrammet 
med inriktning Fashion Business. 

Falu Kommun har nu att yttra sig över den aktuella ansökan och dess lång-
siktiga påverkan för den kommunala gymnasieskolan ekonomiskt och orga-
nisatoriskt. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att Yrkesakade-
min AB:s ansökan om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för fristående 
gymnasieskola enligt ovan, ska tillstyrkas. 

Tidigare behandling 
Skolförvaltningen har haft ärendet för yttrande och har i sin genomgång 
lämnat ärendet till skolnämnden för att få vägledning om hur det ska hante-
ras. Ärendet har en koppling till utvecklingen av Främby hallar varför ären-
det har beretts under hand bla med projektledaren för  ”Teknik- och utveck-
lingscentrum för verkstadsindustrin i Bergslagen”. Detta projekt har kopp-
lingar till etableringen av ett Falu Design- och Teknikcentrum vilket är ett 
projekt som syftar till att etablera gymnasieutbildningar, teknikcollege, upp-
dragsutbildning för företag samt en utbildningsverkstad i Främby hallar. 

Skolnämnden beslutade 2008-05-15, efter votering, att föreslå kommunsty-
relsen tillstyrka Yrkesakademin AB:s ansökan om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasieskola i Falu kommun. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Yrkesakademin AB 2008-04-18. 

Protokoll från skolnämnden 2008-05-15, § 53/tjänsteskrivelse. 
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Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-08-
08/Yttrande till skolverket 2008-08-11. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  tillstyrka Yrkesakademin AB:s ansökan om rätt till bidrag och därmed 
statlig tillsyn för fristående gymnasieskola avseende 

 – Industriteknisk utbildning med inriktning Verkstads-/CNC-, svets- 
och verktygsteknik samt 

 – Fordonsutbildning med inriktning Anläggningsmaskin-teknik-
Maskinförare. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Svar på remiss från Skolverket: Ansökan från Nordens 
Tekniker Institut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag 
till en fristående gymnasieskola i Falun kommun  

Diarienummer KS 391/08 

Ärendet 
Nordens Teknikerinstitut AB, NTI-skolan, ansöker hos skolverket om rätt 
till bidrag och därmed statlig tillsyn för att utöka sin verksamhet i Falun 
med två utbildningar: 

o Teknikutbildning, 90 platser vid fullt utbyggd utbildning 

o Handelsutbildning, 90 platser vid fullt utbyggd utbildning 

Falu kommun har nu att yttra sig över dessa två ansökningar. 

NTI-skolan har redan idag flera utbildningar i Falun som startat eller kom-
mer att starta höstterminen 2008. De praktiska utbildningarna medieprogram 
och elprogram har plats för vardera 180 elever medan de teoretiska utbild-
ningarna naturvetenskapsprogram och samhällsvetenskapsprogram har plats 
för vardera 90 elever. De teoretiska utbildningarna bedrivs under namnet 
Mikael Elias teoretiska gymnasium med NTI-skolan som huvudman. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att Nordens Tek-
nikerinstitut AB:s ansökan om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för 
fristående gymnasieskola enligt ovan, ska avstyrkas. 

Tidigare behandling 

NTI-skolan har tidigare ansökt om att få starta Handels- och Administra-
tionsprogram samt Naturvetenskapsprogram i Falun. Den gången yttrade 
Falu Kommun sig till skolverket och föreslog att NTI-skolan skulle få av-
slag på sina ansökningar. Kommunens argument för avslaget var att etable-
ring av ytterligare utbildningsanordnare på främst Handels- och Administra-
tionsprogrammet skulle ”medföra svårigheter för Falu Kommun att upprätt-
hålla den kvalitet och bredd kommunen idag har på denna utbildning”. 

Skolnämnden har yttrat sig över de nu aktuella utbildningarna och föreslår 
att kommunen ska avstyrka NTI-skolans ansökan i sitt yttrande till skolver-
ket. Avstyrkan ska avse båda två utbildningar som ansökan från NTI-skolan 
omfattar. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB 2008-04-18. 

Protokoll från skolnämnden 2008-05-15, § 66/tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-08-
08/Yttrande till skolverket 2008-08-11. 
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  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  avstyrka Nordens Teknikerinstitut AB:s ansökan om rätt till bidrag och 
därmed statlig tillsyn för fristående gymnasieskola avseende 

 – Teknikprogrammet samt 

 – Handels- och Administrationsprogrammet. 

 

 

 



 29 (30) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

96TT
  2008-08-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Antagande av Nationell IT-strategi för vård och omsorg i 
den kommunala vårdverksamheten  

Diarienummer KS 496/08 

Ärendet 
Den nationella strategin för vård och omsorg är framtagen för att skapa en 
obruten vårdkedja oberoende av huvudman för de olika verksamheterna. 
Vårdtagaren/patienten sätts i centrum. Det är ett omfattande arbete som 
bygger på förändrad lagstiftning och ändrade regelverk, överenskommelser 
etableras mellan organisationer och huvudmän på olika nivåer. Arbetet om-
fattar också att anpassa ny teknik och standards i organisationerna, utan stel 
centralstyrning och monopolisering av produkter. Många människor är in-
blandade på olika nivåer och skilda verksamheter, vilket ofta innebär tidsut-
dräkt. Information och utbildning blir därför också viktiga inslag. Förutom 
att säkerhet och vård kan bli bättre finns också en stark potential för bättre 
effektivitet och att flytta resurser till kärnverksamheter. 

Strategin är framtagen gemensamt av flera aktörer inom vård och omsorg 
under Socialdepartementets ledning. 

Att kommunen ”godkänner” strategin innebär en uppställning och en arbets-
inriktning, som redan är påbörjad. Den innebär en gemensam samling på 
nationell, regional och kommunal nivå. 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-organisationskontoret) förslag till beslut 
framgår av beslutsrutan nedan. 

IT/Organisationschef Jan Fors föredrar för ärendet. 

Tidigare behandling 
Region Dalarna beslutade 2007-03-15 att rekommendera kommunerna att 
anta och tillämpa den nationella IT-strategin i sina vårdverksamheter. 

Omvårdnadsnämndens ordförande överlämnar förvaltningens förslag om 
införande av Nationell IT-strategi. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Region Dalarna 2007-03-15, § 39/protokoll från Nämnden för 
primärkommunala frågor 2007-02-09, § 8.  

Beslut från Sveriges Kommuner och Landsting 2008-06-13. 

Beslut från Omvårdnadsnämndens ordförande 2008-07-25/tjänstemanna-
yttrande. 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-Organisationskontoret) tjänsteskrivelse 
2008-08-11. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  Falu Kommun antar och tillämpar den ”Nationella IT-strategin för vård 
och omsorg” i vård- och omsorgsverksamheterna, 

att  ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisations-
kontoret) och omvårdnadsnämnden (omvårdnadsförvaltningen) och öv-
riga berörda att tillsammans utveckla ett samarbete att utveckla IT inom 
vård och omsorg samt 

att  ge fortsatt uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisations-
kontoret) och omvårdnadsförvaltningen att samarbeta med övriga dala-
kommuner, Region Dalarna och Landstinget att omsätta strategin i verk-
ligheten. 

 

 


	 

