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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-05-20  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 8.30-11.55 Plats och tid 

Dan Westerberg (C) ordf Margareta Källgren (S) Beslutande 
Håkan Nohrén (KD) Monica Jonsson (S) 
Bo Jönsson (M) Barbro Ödlund (S), kl 08.45-11.55, 

§§ 74-80, del av § 81, 82-85 Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) 
 Krister Johansson (S), del av § 81 

Krister Johansson (S), kl 08.30-
11.15 §§ 74-77, del av § 78, 79-80, 
del av § 81, 82-83 

Börje Svensson (FP) Ej tjänstgörande 
ersättare Sten H Larsson (FAP)  

Ingrid Näsman (KD) 
Maria Gehlin (FAP) kl 08.30-11.50, 
ej del av § 78, 84-85 

Lilian Eriksson (M) 
Leif Löfberg (FAP) 

Richard Holmqvist (MP) 

Kommundirektören §§ 78, 84-85 
Informationschefen, ekonomichefen, personalchefen och fastighetschefen 
IT/organisationschefen § 78del av § 80, 84-85. 

Övriga deltagare 

Markchef Karin Eliasson § 82 
Utredare John Nises § 74 
Jurist Tobias Carlgren § 80 
Nämdadm Kerstin Bryskhe Persson  

  
Kerstin Söderbaum Fletcher Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2009-05-29 Justeringens tid och plats 

74 - 85 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Kerstin Söderbaum Fletcher 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2009-05-20  
Datum när anslaget sätts upp 2009-05-29   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-05-20  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 74 Information om Kulturarvet – en väg till socialt 
företagande ....................................................................................3 

§ 75 Uppföljning av Verksamhetsprövning ..........................................5 

§ 76  Fördjupad redovisning av antalet anställda vid vissa 
kommunstyrelse kontor .................................................................6 

§ 77 Information om tillgänglighet i kommunens lokaler.....................8 

§ 78 Redovisning av investeringar i Haraldsboköket och 
besvarande av medborgarförslag och förslag ................................9 

§ 79 Svar på medborgarförslag från Fred Johansson: 
allmänhetens rätt till inlämnat gods på 
återvinningscentral ......................................................................11 

§ 80 Antagande av ny arbetsordning för kommunfullmäktige i 
Falu kommun...............................................................................12 

§ 81   Fastställande av plan för likabehandling, jämställdhet 
och motverkande av diskriminering för Falu Kommun 
2009 – 2011 .................................................................................13 

§ 82 Försäljning av fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet,  - 
anbudsredovisning.......................................................................15 

§ 83 Svar på revisionsrapport om övergripande 
ansvarsgranskning med fokus på intern kontroll.........................17 

§ 84 Fråga om billackeringsal på Haraldsbo gymnasiet......................19 

§ 85 Information om tillsättning av t f ekonomichef...........................20 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 74T   2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 74 Information om Kulturarvet – en väg till socialt företa-
gande 

Diarienummer KS 315/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
har beviljats medel från Europeiska Socialfonden för genomförande av 
ovanstående projekt, vars syfte är att skapa arbetstillfällen genom långsiktigt 
hållbara sociala företag baserade på den efterfrågan som finns efter Kultur-
arvets tjänster.  
Projektets mål är att genom utbildningsinsatser, rehabilitering och arbetsträ-
ning erbjuda en stimulerande arbetsgemenskap, att skapa minst 3 nya socia-
la företag kring Kulturarvets verksamheter minst 20 nya anställningar, minst 
50 nya praktikplatser och minst 20 medarbetarplatser i sociala företag, skapa 
Nätverk Ingarvet - om minst 40 företag och att engagera minst 180 personer 
utanför den ordinarie arbetsmarknaden i projektets process. 

Projektägare är kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integra-
tionskontoret) och projekttiden är 3 år från den 1 juni 2009.  
Budget: 20 Mkr, varav ESF-stöd 8 Mkr Medfinansieringen, 12 Mkr, består 
av deltagarnas försörjningsstöd. 
I partnerskapet för projektet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
FINSAM, Falu kommun – socialförvaltning, rehabgrupper, kommunstyrel-
seförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret), Kulturarvet ek. 
för., Coompanion Dalarna samt företagsnätverk. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-09 bl a att bilda Kulturarvet i Falun 
Ekonomisk förening, godkänna den ekonomiska planen för föreningen dia-
rieförd 2008-09-11 som sträcker sig till 2009-03-31 samt att konstatera att 
föreningen för fortsatt drift efter 2009-03-31 behöver tillskott i form av EU-
medel eller motsvarande och om sådana medel inte erhålls uppmana före-
ningen att i god tid återkomma till föreningens bildare för ställningstagande 
till fortsatt engagemang. 

Verksamheten med vård av kulturföremål avsågs starta under september-
oktober 2008, samtidigt som en s.k. förstudie pågick för att undersöka möj-
ligheterna att starta ett socialt företag med hjälp av medel från EU. En ansö-
kan till Europeiska Sociala Fonden, ESF skulle lämnas in före årsskiftet, 
beslut om ev beviljade medel skulle enligt tidplanen meddelas under mars 
2009. 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-02-03, enligt allmänna utskottets förslag,  
att förlänga tiden för Kulturarvet i Falun Ekonomisk förening t o m 2009-
06-30 inom ramen för budget beslutad 2008-09-30. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 74T   2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-09, § 142. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-01-07. 

Protokoll från allmänna utskottet 2009-01-21, § 16. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2009-02-03, § 18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2009-05-11. 

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§ 

75TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75 Uppföljning av Verksamhetsprövning

Diarienummer KS 52/09 

Ärendet/Tidigare behandling 

Med anledning av det svåra ekonomiska läget diskuterade förhandlingsdele-
gationen åtgärder i samband med vakanta tjänster. Verksamhetsprövning 
bör för alla tjänster överstigande 3 månader, både på hel- och deltid, göras 
av förvaltningschef. 

Förhandlingsdelegationen föreslår allmänna utskottet besluta att uppdra till 
kommundirektören att gå ut till förvaltningscheferna med uppdrag att sna-
rast ta upp frågan i respektive nämnd. 

Allmänna utskottet beslutade den 22 april 2009: 
att verksamhetsprövning och i första hand internrekrytering vid kommu-
nens samtliga nämnder och styrelser ska ske vid återbesättning av vakanta 
tjänster, hel- eller deltid, överstigande tre månader, 
att verksamhetsprövning ska ske av förvaltningschef och att detta åliggande 
inte får delegeras samt 
att detta beslut gäller tills vidare. 

Personalchef Inger Klangebo redovisar en uppföljning i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2009-04-20, § 12. 

Protokoll från allmänna utskottet 2009-04-22, § 73. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta redovisningen till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 76 

TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76  Fördjupad redovisning av antalet anställda vid vissa 
kommunstyrelse kontor 

Diarienummer KS 59/09 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2003-11-18 § 257 bl.a. att personalens storlek 
inom kommunstyrelsens förvaltningar ska återredovisas till kommunstyrel-
sen fyra gånger per år, med början 2003-12-31. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23, § 65 bl.a. att uppdra åt kommun-
styrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa ärendet med utgångs-
punkt från 2006 inklusive rehabiliteringsåtgärder och jämförelsetal till all-
männa utskottets sammanträde i februari 2007. Allmänna utskottet informe-
rades om ärendet 2007-02-14 § 14, 2007-11-14 § 160. 

Allmänna utskottet beslutade 2008-04-16 att ärendet om antalet anställ-
da/personalnyckeltal för kommunstyrelseförvaltningen återredovisas två 
gånger per år.  
Allmänna utskottet informerades om ärendet 2008-04-16 §38 och 2008-10-
15 § 120.  

Allmänna utskottet informerades senast i ärendet den 22 april 2009 och be-
slutade att ta informationen till protokollet samt att uppdra åt kommunsty-
relseförvaltningen (personalkontoret) att återredovisa ärendet på allmänna 
utskottets sammanträde den 21 oktober 2009. 

Personalchef Inger Klangebo lämnar idag en fördjupad redovisning av anta-
let anställda vid vissa kommunstyrelsekontor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-04-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2009-04-22, § 44. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att, enligt 
tidigare beslut, återredovisa ärendet på allmänna utskottets sammanträde 
den 21 oktober 2009 och då även redogöra för antalet anställ-
da/personalnyckeltal på samtliga kontor och förvaltningar inom Falu 
Kommun samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 76 

TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

77TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77 Information om tillgänglighet i kommunens lokaler 

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Falun är en av åtta kommuner som har deltagit i ett projekt som Handisam i 
samarbete med SKL och Boverket ansvarat för. Handisam har regeringens 
uppdrag att vara samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik. 
Projektet heter ”Förslag på indikatorer för öppna jämförelser av tillgänglig-
heten i kommuner och landsting”. 
Syftet med projektet är att ta fram ett system som gör det möjligt att jämföra 
tillgänglighetsarbetet som pågår för personer med funktionsnedsättning i 
landets kommuner och landsting. Redan 2010 ska det vara möjligt att redo-
visa jämförelser. 
Projektet startade 2009-01-21 och är nu avslutat genom att Handisam har 
lämnat rapporten till regeringen. 

Handikappkonsulent Barbro Ödlund informerar om ärendet och lämnar även 
en kort information om Faluns tillgänglighetsguide. 

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§ 

78TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 78 Redovisning av investeringar i Haraldsboköket och be-
svarande av medborgarförslag och förslag  

Diarienummer (KS 822/08, 867/08, 245/08) 

Ärendet 
Det har inkommit förslag från Svärdsjö Intresseförening, Folkpartiet och 
Centerpartiet som innebär att man vill göra väsentliga förändringar i beslu-
tad kostorganisation. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade i januari 2009 att ett ställ-
ningstagande till förslagen ska avvakta en utvärdering av gällande kostorga-
nisation och de investeringar som gjorts i Haraldsboköket. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en utvärdering och svar på försla-
gen och föreslår att de därmed ska anses besvarade. 

Kommundirektör Torkel Birgersson redogör för ärendet. 

Tidigare behandling 
Den nuvarande kostorganisationen i Falun fastställdes i kommunfullmäktige 
2006-06-15, § 98. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Siv Eliasson, Lars Eriksson och P-O Alderback 
2008-02-27. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-01-08. 

Svar från Siv Eliasson, Lars Eriksson och P-O Alderback på  kommunsty-
relseförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-01-08, daterad 2009-02-09. 

Skrivelse från Folkpartiet i Falun 2008-11-26. 

Skrivelse från Centerpartiets matgrupp i Falun 2008-12-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-05-12. 

Yrkanden 
Kerstin Söderbaum Fletcher: Överlämna förslagen från Folkpartiet och Cen-
terpartiet för beaktande i den pågående utredningen av kommunservice och 
anse medborgarförslaget från Svärdsjö Intresseförening genom kommunsty-
relseförvaltningens yttrande 2009-05-12 besvarat. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

78TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  medborgarförslaget från Svärdsjö Intresseförening genom kommunsty-
relseförvaltningens yttrande 2009-05-12 ska anses besvarat 

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del 

att  förslagen från Folkpartiet och Centerpartiet överlämnas för beaktande i 
den pågående utredningen av kommunservice. 

 

Expeditioner 
Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

79TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79 Svar på medborgarförslag från Fred Johansson: all-
mänhetens rätt till inlämnat gods på återvinningscentral  

Diarienummer KS 679/08 

Ärendet 
Fred Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunfullmäktige ska 
besluta om allmänhetens rätt till inlämnat gods på återvinningscentral. 

Falu Energi & Vatten har inkommit med svar på medborgarförslaget och 
hänvisar bl.a. till kommunernas renhållningsskyldighet enligt miljöbalken, 
arbetsmiljöhänsyn m.m. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) finner ingen anledning att 
invända mot det yttrande som avgivits från Falu Energi och Vatten AB och 
föreslår därför att medborgarförslaget med hänvisning därtill avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Fred Johansson daterat 2008-09-30. 

Yttrande från Falu Energi & Vatten 2009-03-05. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-04-09. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till Falu Energi och Vattens yttrande 2009-03-05 avslå 
medborgarförslaget. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

80TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Antagande av ny arbetsordning för kommunfullmäktige i 
Falu kommun 

Diarienummer KS 302/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har i samråd med kommun-
fullmäktiges presidium reviderat arbetsordningen för kommunfullmäktige i 
Falu kommun och föreslår kommunfullmäktige besluta:  
att anta förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Falu kom-
mun daterad 2009-03-13,  
att arbetsordning för kommunfullmäktige i Falu kommun antagen av kom-
munfullmäktige 2002-12-12, § 204 upphör att gälla, 
att kommunfullmäktige medger att den som ställt medborgarförslag får när-
vara, om nämnden/styrelsen så beslutar, vid nämnds/styrelses behandling av 
medborgarförslaget och delta i överläggning men ej beslut i ärendet om 
kommunfullmäktige delegerat beslutanderätten till nämnden/styrelsen samt 
att beslutet ska träda ikraft 2009-07-01. 

Tidigare behandling 
Den nu aktuella arbetsordningen för kommunfullmäktige antogs av kom-
munfullmäktige 2002-12-12, § 204. Därefter har den reviderats 2003-10-09, 
§ 165, 2005-11-10, § 191 och 2007-04-12, § 47. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-04-15/ 
förslag till ny arbetsordning. 

Beslut 

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

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 81  

TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81   Fastställande av plan för likabehandling, jämställdhet 
och motverkande av diskriminering för Falu Kommun 
2009 – 2011  

Diarienummer KS 810/08 

Ärendet 
Till följd av ny diskrimineringslagstiftning från den 1 januari 2009 har ett  
förslag till likabehandlingsplan utarbetats av Jämställdhetskommittén. 

Planen gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och medarbetarna i Falu 
Kommun. 

Efter beslut i kommunstyrelsen att återremittera ärendet lämnar personal-
chef Inger Klangebo nu en redovisning i ärendet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är enligt besluts-
rutan 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. 

Allmänna utskottets förslag 2009-03-19 är i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-31 att återremittera ärendet till kom-
munstyrelseförvaltningen för att närmare utreda de juridiska aspekterna av 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-03-
03, reviderad 2009-05-12/förslag till likabehandlingsplan 2009 – 2011, date-
rad 2009-05-08.  

Protokoll från allmänna utskottet 2009-03-19, § 42. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2009-03-31, § 63. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 81  

TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg och Kerstin Söderbaum Fletcher: Enligt be-
slutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  fastställa plan för likabehandling, jämställdhet och motverkande av dis-
kriminering för Falu Kommun för åren 2009 – 2011 samt 

att  kommunövergripande jämställdhetsplan för Falu Kommun antagen av 
kommunfullmäktige 2007-03-08 upphör att gälla. 

Allmänna utskottet föreslår vidare kommunstyrelsen för egen del besluta 

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

att  uppdra åt personalchefen att i samråd med Jämställdhetskommittén be-
sluta om centrala årsvisa insatser utifrån de tio insatsområdena i plan för 
likabehandling, jämställdhet och motverkande av diskriminering samt 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att revidera 
Falu Kommuns personalpolicy antagen av kommunfullmäktige 2003-
10-09.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

82TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Försäljning av fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet,  
- anbudsredovisning 

Diarienummer KS 352/07 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redovisar inkomna 
anbud och föreslår att kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskonto-
ret) ska få i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2009-06-02 
upprätta köpekontrakt med anbudsgivare i enlighet med diskussioner vid 
dagens sammanträde. 

Markchef Karin Eliasson lämnar en redogörelse. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet beslutade 2007-03-14 att sälja rubricerade fastighet, 
samt uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och 
kommunfastigheter) att ombesörja försäljningen genom mäklare.   

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redovisade 2008-
05-21 muntligen och i tjänsteskrivelse av 2008-05-06, inkomna anbud var-
vid allmänna utskottet beslutade att avböja då lämnade bud samt uppdra till 
kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att utveckla fastigheten 
samt göra en översyn av hyresavtal i enlighet med diskussion vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-12 att avböja kvarvarande bud. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från allmänna utskottet 2007-03-14, § 34 och 2008-05-21, § 61. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2008-06-12, § 150. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2009-05-05. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ge kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i uppdrag att 
till kommunstyrelsens sammanträde 2009-06-02 upprätta köpekontrakt 
med anbudsgivare i enlighet med diskussioner vid dagens sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

82TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

82TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Svar på revisionsrapport om övergripande ansvars-
granskning med fokus på intern kontroll  

Diarienummer KS 214/09 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av Falu Kommuns förtroendevalda revisorer genom-
fört en övergripande ansvarsgranskning med fokus på intern kontroll under 
år 2008. Granskningen har varit inriktad på att följa upp kommunens arbete 
med intern kontroll och göra en bedömning av hur väl kommunen uppfyller 
kommunallagens krav på intern kontroll. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har sammanställt en re-
dogörelse från samtliga nämnder och föreslår att yttrandet ska överlämnas 
som svar på revisionsrapporten. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2004 att anta ett internkon-
trollreglemente. Vid uppföljning av efterlevnaden av reglementet i slutet på 
2005 och början på 2006 framkom brister i efterlevnaden hos de flesta 
nämnder. Det beslutades att följa rekommendationerna som revisorerna 
lämnat i samband med sin granskning, innebärande att tillsätta en intern 
kommungemensam samordnare, uppmana de nämnder som inte antagit in-
terna kontrollplaner att göra detta samt att arbeta fram ett nytt internkon-
trollreglemente med tillhörande anvisningar. En omstart skedde och en cen-
tral internkontrollsamordnare utsågs samt internkontrollsamordnare på 
nämndnivå. Ett nytt internkontrollreglemente och tillämpningsanvisningar 
till detta togs fram. Det utarbetades av ett mallförslag med riskbedömning, 
internkontrollplan samt rapporteringsmall.  

I början av 2008 gjordes ytterligare en granskning av den interna kontrollen, 
då avseende 2007. KPMG konstaterar då att kommunen nu har en tillfreds-
ställande modell och struktur för hur internkontrollarbetet bör utföras. Ett 
antal brister noterades dock, främst när det gäller upprättande av den årliga 
kontrollplanen, genomförande av riskbedömningar, genomförande av 
granskningsåtgärder och avrapportering av genomförda granskningspunkter. 
Vidare konstaterar KPMG att det hos samtliga styrelser och nämnder sakna-
des en fastställd rutin för introduktion av nyanställda gällande intern kon-
troll. 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens rapport daterad 2009-02-20. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-05-
06. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

82TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 
daterat 2009-05-06, som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten 
om intern kontroll. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

84TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Fråga om billackeringsal på Haraldsbo gymnasiet 

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Maria Gehlin ställer fråga om den billackeringsal på Haraldsbo gymnasiet 
som stängts på grund av otillfredsställande arbetsmiljö kommer att åtgärdas 
så att utbildningen i höst inte hotas. 

Fastighetschefen informerar om att arbete pågår med att säkerställa ansvar 
m.m. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag  

att  ta informationen till protokollet. 

 

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

85TT
  2009-05-20  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Information om tillsättning av t f ekonomichef 

Diarienummer KS 57/09 

Ärendet 
Förhandlingsdelegationen har delegerat till kommundirektören att tillsätta 
en t f ekonomichef på sex månader då rekryteringsprocessen av ny ekono-
michef ser ut att dra ut på tiden. 

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. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2009-04-22, § 72. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

 


	 

