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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-01-23  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 14.15-17.35 Plats och tid 

Dan Westerberg (c) ordf.  Bo Jönsson (m) Beslutande 
Barbro Ödlund (s) Kerstin Söderbaum Fletcher (fp) 
Håkan Nohrén (kd) Krister Johansson (s) 

Monica Jonsson (s) 

Sören Johansson (v) Börje Svensson (fp) kl 14.15-17.15 Ej tjänstgörande 
ersättare Maria Wilje (fap) ej §§ 5, 7 

Ingrid Näsman (kd) Lilian Eriksson (m) kl 14.15-17.15 ej
§§ 5, 7  
Sten H Larsson (fap) 
 

Kommundirektör Torkel Birgersson deltog ej §§ 4-5,8 Övriga deltagare 
Kanslichef Eva Dahlander deltog ej §§ 5,7 
Ekonomichef Jan Malmberg deltog ej §§ 5-6 
Fastighetschef Olle Wiking deltog ej §§ 4,1,8 
IT/Organisationschef Jan E Fors deltog under §§ 1,9 
Personalchef Inger Klangebo ej §§ 5,7,9 
  

  
Kerstin Söderbaum Fletcher Utses att justera 

Rådhuset 2008-01-31 Justeringens tid och plats 

1-10, exklusive § 5 som justerats 2008-01-23 Justerade paragrafer 
 
 Underskrifter 
……………………………………………………………... 
Åsa Lundström 

Sekreterare 

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

Ordförande 

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

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2008-01-23  
Datum när anslaget sätts upp 2008-01-31        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 1TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Föredragande: Stadsbyggnadschef Per Grundström deltog under § 1 
Byggchef Lars Östlund deltog under § 1 
Informationschef Lena Säfström deltog under § 9 
Kontorschef Annika Nyström deltog under § 4,8,10 
Avdelningschef Jerker Dalström, deltog under §§ 4,8,10 
Maria Jonsson kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
deltog under § 4,8,10 
Jan Sundkvist och från Arbetsförmedlingen Falun deltog under § 4,8,10 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-01-23  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 1 Information om bostadspolitiska åtgärder under 2007..................4 

§ 2 Ansökan från Svärdsjöskolan om bidrag ur 
Incitamentsfonden .........................................................................5 

§ 3 Muntlig information från kommunstyrelseförvaltningen 
(kommunfastigheter) .....................................................................7 

§ 4 Information om arbetsmarknadsläget och 
arbetsmarknadsåtgärder .................................................................8 

§ 5 Tillbyggnad av Vikaskolan............................................................9 

§ 6 Gymnasieskolan - fortsättning strategiska frågor - 
Arbetsplatsförlagd utbildning......................................................11 

§ 7 Svar på motion från Maria Wilje (fap) ”märk Falu 
kommuns fastigheter”..................................................................12 

§ 8 Ökade insatser för offentligt skyddad anställning (OSA) ...........14 

§ 9 Antagande av Informationspolicy för Falu Kommun .................16 

§ 10 Avtal mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna om 
pensionskostnadsfördelning med anledning av 
Ädelreformen...............................................................................17 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 1TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Information om bostadspolitiska åtgärder under 2007  

Diarienummer KS 832/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Bostadsanpassningsbidrag upp till 10 basbelopp skall handläggas av kom-
munstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), enligt kommunstyrel-
sens nya delegationsordning som antogs av kommunstyrelsen 2006-11-09.  

Allmänna utskottet beslutade 2007-02-14 att kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret) ska redovisa utvecklingen på området bostadsan-
passningsbidrag på allmänna utskottets sammanträden 2007-05-23 och 
2007-11-14. 

Stadsbyggnadschef Per Grundström och byggchef Lars Östlund föredrar 
ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2008-09-16 i 
samband med delårsbokslutet, samt  

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 2TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Ansökan från Svärdsjöskolan om bidrag ur Incitaments-
fonden 

Diarienummer KS0379/06 

Ärendet 
Svärdsjöskolans antimobbinggrupp ansöker i brev till kommunstyrelsen 
2007-11-12 om bidrag på 20 000 kronor till utbildning i kamratstödjande 
verksamhet i skolan. Avsikten är att av organisationen ”Friends” köpa ut-
bildning och annat stöd i projektet som mer specifikt syftar till att hela sko-
lans personal och vissa elever, som skall vara kamratstödjare, skall få en 
gemensam utbildning i förebyggande insatser kring mobbing och kränkande 
behandling i skolan och övriga samhället. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår allmänna utskot-
tet besluta  
att bevilja Svärdsjöskolan bidrag ur incitamentsfonden om 20 000 kronor till 
utbildning i kamratstödjande verksamhet i samarbete med organisationen 
”Friends”, samt 
att vid tillämpning av regelverket för ”Incitamentsfonden” skall beaktas vad 
som redovisats i kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 
daterat 2007-12-05 under punkten ”Förändring av regelverk”. 

Tidigare behandling 

Föreliggande ansökan är den andra under 2007. Tidigare har kommunstyrel-
sens allmänna utskott 2007-02-14 § 13 beslutat att lämna ett bidrag om 
15000 kronor till skoldistrikt Runn för att kunna bygga upp ett ”bibliotek” 
för barn med andra språk än svenska. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse daterad 
2007-12-05. 

Svärdsjöskolans ansökan om bidrag ur Incitamentsfonden daterad 2007-11-
12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att   bevilja Svärdsjöskolan bidrag ur incitamentsfonden om 20 000 kronor 
till utbildning i kamratstödjande verksamhet i samarbete med organisa-
tionen ”Friends”, samt 

att  ärendet återredovisas när arbetet är genomfört. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 2TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) 

Svärdsjöskolan 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 3TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Muntlig information från kommunstyrelseförvaltningen 
(kommunfastigheter) 

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om den utbyggnad av äldrebostäder 
som skett i Kopparstadens bostadsbestånd, samt informerar också om kom-
munstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) nya organisationsplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) organisationsplan da-
terad 2007-12-15. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  att återredovisa resultatet av hyresnivåerna när förhandlingarna med 
Kopparstaden framskridit, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 4TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Information om arbetsmarknadsläget och arbetsmark-
nadsåtgärder 

Diarienummer KS 85/08 

Ärendet 
Kontorschef Annika Nyström med medarbetare och Jan Sundkvist Arbets-
förmedlingen Falun informerar om ärendet. 

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§ 5TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Tillbyggnad av Vikaskolan 

Diarienummer KS 571/07 

Ärendet 
Antalet förskolebarn i Vika har ökat kraftigt de senaste fem åren. För närva-
rande har man löst behovet för 11 barn genom en tillfällig placering i lokal 
med dagbarnvårdare samt att ett flertal platser är löst genom förskola i an-
gränsande skoldistrikt. I dagsläget står 7 barn i kö för barnomsorg under 
våren 2008. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut 2007-08-28 tagit fram förfrågningsunderlag och 
genomför nu upphandling av en styrd totalentreprenad för tillbyggnad av 
Vikaskolan med en avdelning förskola. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår allmänna ut-
skottet  
att som anbudsgivare i totalentreprenad för tillbyggnad av Vika-skolan anta 
Byggarna enligt anbudsvärdering daterad 2008-01-20, 
att uppdra åt fastighetschefen att teckna avtalet, samt 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-08-28 att uppdra till Kommunstyrelseför-
valtningen (kommunfastigheter) att ordna lokaler för en förskoleavdelning i 
Vika snarast möjligt. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) redovisade i samarbete 
med skolförvaltningen alternativ till lokallösningar i Vika vid Skolnämn-
dens sammanträde 2007-10-25. Skolnämnden beslutade då att Vikaskolan 
skall byggas ut med en förskoleavdelning. I den reviderade prioriteringslista 
som skolnämnden fastställt har lokaler för utökning av förskola i Vika prio-
ritet 1. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) skrivelse daterad 
2008-01-14. 

Skolnämndens beslut 2007-10-25 § 105. 

Kommunstyrelsens beslut 2007-08-28 § 176. 

Yrkanden 
Dan Westerberg: att  som anbudsgivare i totalentreprenad för tillbyggnad av 
Vika-skolan anta Byggarna enligt anbudsvärdering daterad 2008-01-20, 
att uppdra åt fastighetschefen att teckna avtalet, samt att paragrafen förkla-
ras omedelbart justerad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 5TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  som anbudsgivare i totalentreprenad för tillbyggnad av Vika-skolan anta 
Byggarna enligt anbudsvärdering daterad 2008-01-20, 

att uppdra åt fastighetschefen att teckna avtalet, samt 

att  paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 6TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Gymnasieskolan - fortsättning strategiska frågor - Ar-
betsplatsförlagd utbildning 

Diarienummer KS 786/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade 2007-05-24 att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att göra ett tillägg i personalpolicyn om varje anställds ansvar och arbets-
uppgift att handleda sina framtida medarbetare genom APU, samt 

att kommunstyrelsen, om lagrum finns, i sina upphandlingsdirektiv skriver 
in att företagen ska ordna APU-platser vid det egna företaget i samband med 
entreprenad. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och ekonomikontoret) fö-
reslår kommunstyrelsen besluta att avslå skolnämndens förslag enligt ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och ekonomikontoret) 
skrivelse daterad 2008-01-07. 

Skolnämndens beslut 2007-05-24 § 61/skolnämndens ordförandes skrivelse 
daterad 2007-05-23. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med Dan Westerbergs förslag 

att  avslå förslaget om att göra tillägg i personalpolicyn men att det istället 
skrivs in i kommande kompetensförsörjningsplan, samt 

att  avslå förslaget om tillägg i riktlinjerna för upphandling. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet noteras att Falu kommun inte har några upphandlingsdirek-
tiv utan riktlinjer för upphandling. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 7TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Svar på motion från Maria Wilje (fap) ”märk Falu kom-
muns fastigheter” 

Diarienummer KS 213/07 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wilje (fap) föreslår i motion diarie-
förd 2007-02-15 att kommunfullmäktige skall besluta att Falu kommun tar 
fram en enhetlig skyltning och märker sina fastigheter. 

I förslaget ställs fråga om, den av Kopparslageriet (Arbetscenter/Falu kom-
mun) framtagna skylten med kommunvapnet i koppar, skulle kunna vara en 
lämplig skylt. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och kommunfastigheter) före-
slår kommunfullmäktige besluta  
att bifalla motionen daterad 2007-02-15 under förutsättning att finansiering 
kan ske på det sätt som kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
så föreslår. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta, under förutsättning av kommunfullmäk-
tiges beslut enligt ovan 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att bestäl-
la skyltar och ombesörja att dessa blir monterade på kommunägda fastighe-
ter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet och kommunfastigheter) 
samordnade yttrande daterad 2008-01-07. 

Maria Wiljes motion daterad 2007-02-15. 

Yrkanden 

Dan Westerberg: bifalla motionen i enlighet med kommunstyrelseförvalt-
ningens (stadskansliet och kommunfastigheter) samordnade yttrande daterad 
2008-01-07, samt att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfas-
tigheter) att beställa skyltar och ombesörja att dessa blir monterade på ut-
valda kommunägda fastigheter. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens (stads-
kansliet och kommunfastigheter) samordnade yttrande daterad 2008-01-
07. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta, under förutsättning av kommunfullmäk-
tiges beslut enligt ovan 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 7TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att be-
ställa skyltar och ombesörja att dessa blir monterade på utvalda kom-
munägda fastigheter. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 8TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Ökade insatser för offentligt skyddad anställning (OSA) 

Diarienummer KS 85/08 

Ärendet 
Arbetsförmedlingen har skrivit till Falu Kommun och redovisat ett behov av 
fler platser för arbetssökande funktionshindrade. Platserna skall till del an-
vändas för kortare placering av funktionshindrade som behöver prövas mot 
arbetsmarknaden och få stöd i sin rehabilitering. Arbetsförmedlingen har 
pengar avsatt för Offentligt Skyddat Arbete (OSA) vilket innebär att den 
som ger en funktionshindrad arbete kan få stöd med 75 procent av lönekost-
naden upp till en månadskostnad om 16 700 kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
inom kommunstyrelsen redovisar att det finns möjlighet att öka nuvarande 
antal platser inom kommunen från dagens nivå på runt femton till nivån 30, 
vilket motsvarar den lägre nivå som arbetsförmedlingen efterfrågar. 

Kostnaden för detta har kalkylerats till 1,3 mkr för 2008 och kommunstyrel-
seförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) begär därför en 
ramförstärkning på detta belopp. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärendet får beredas ytterligare 
före det att ett slutligt förslag formas. Beredningen bör ske omgående så att 
ärendet kan tas upp vid kommande kommunstyrelsemöte. 

Tidigare behandling 

Den aktuella utökningen har inte behandlats tidigare. I budgetbeslutet för 
2008 finns i underlagen redovisat en nivå på ca femton platser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 2008-
01-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse daterad 2008-01-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
skrivelse diarieförd 2008-01-11. 

Arbetsmarknadsnämndens beslut daterat 2007-12-17. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 8TT   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  ge kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskon-
toret i samråd med ekonomikontoret) i uppdrag att höra sig för hos för-
valtningarna om möjligheten att ta emot personer med anställningsfor-
men offentligt skyddad anställning (OSA), 

att kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret 
i samråd med ekonomikontoret) redovisar förslag till finansiering av re-
formen, samt 

att ärendet redovisas på allmänna utskottet sammanträde 2008-02-20. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret, 
samt ekonomikontoret) 

Arbetsmarknadsnämnden Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 9T   2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Antagande av Informationspolicy för Falu Kommun 

Diarienummer KS 883/07 

Ärendet 
I syfte att tydliggöra och fastställa hur kommunens informations- och kom-
munikationsarbete ska organiseras och bedrivas har kommunstyrelseförvalt-
ningen (stadskansliet) upprättat förslag till Informationspolicy. Denna In-
formationspolicy med tillhörande riktlinjer i kommunstyrelseförvaltningens 
(stadskansliet) skrivelse daterad 2007-11-19, gäller för hela kommunens 
verksamhet och ska också vara vägledande för våra helägda kommunala 
bolag. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår kommunstyrelsen 
besluta  
att anta upprättat förslag till Informationspolicy daterad 2007-10-05 med 
tillhörande riktlinjer, att gälla för hela kommunens verksamhet och vara 
vägledande för kommunens helägda bolag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) samordnade tjänsteskrivelse 
daterad 2007-11-19. 

Informationspolicy daterad 2007-10-05. 

Yrkanden 

Dan Westerberg: att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ytt-
rande. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

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

10TT
  2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Avtal mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna om 
pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädelre-
formen

Diarienummer KS0716/07 

Ärendet 
Avtalsförslag i frågan har inkommit från Landstinget Dalarna. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår allmänna utskot-
tet besluta  
att kommunalråd och kommundirektör undertecknar avtalet från Falu kom-
muns sida. 

Tidigare behandling 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets styrelser har i beslut 
060922 rekommenderat landsting och kommuner att träffa reviderat avtal 
om kostnadsfördelning av pensioner till den personal som i samband med 
Ädelreformen år 1992 övergick från anställning i landstinget till kommu-
nerna. I samband med huvudmannaskapsreformen slöt Svenska Kommun-
förbundet och Landstingsförbundet 1993-03-11 en överenskommelse om att 
sistahandsansvaret enligt då gällande pensionsavtal PA-KL, inte skulle vara 
tillämpligt för den personal som övergick i kommunal tjänst. Överenskom-
melsen innebar att landstinget skulle bidra till kommunernas pensionskost-
nad. Förbunden rekommenderar kommuner och landsting att tillämpa denna 
överenskommelse. Från och med år 1998 ersattes PA-KL med ett nytt pen-
sionsavtal, PFA, varvid nya principer för pensionskostnaderna infördes. 
Styrelsen för dåvarande Dalarnas Kommunförbund har tidigare vid två till-
fällen hos Svenska Kommunförbundet hemställt om en anpassning av den 
gamla överenskommelsen till det nya avtalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse daterad 
2007-10-25. 

Landstinget Dalarnas förslag till avtal daterad 2007-09-14. 

Yrkanden 
Dan Westerberg: att godkänna avtalet daterat 2007-09-14. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna avtalet daterat 2007-09-14. 

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

10TT
  2008-01-23  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) ges i uppdrag att till-
sammans med Landstinget Dalarna uppdatera underlaget till kommun-
styrelsens sammanträde 2008-02-04. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

 


