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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 13.15-17.25 Plats och tid 

Dan Westerberg (c) ordf. Börje Svensson (fp) Beslutande 
Barbro Ödlund (s) Roza Güclü Hedin (s) 
Håkan Nohrén (kd) Margareta Källgren (s) kl 13.15 –  
Bo Jönsson (m) 16.55, §§ 115-126, 129,136 
 Monica Jonsson (s) kl 16.55-17.25 

§§ 127-128, 130-135, 137  

Inger Olenius (mp) Monica Jonsson (s) när hon ej 
tjänstgör enligt ovan 

Ej tjänstgörande 
ersättare Sten H Larsson (fap) 

Maria Wilje (fap) Lilan Eriksson (m) 
Leif Löfberg (fap) kl 13.15 – 15.00 
§§ 115, 117, 136 

Sören Johansson (v) 
Anna Hägglund (c) kl 13.55-17.25 
deltog ej under del av § 115, samt ej 
§§ 117 och 129 

Ingrid Näsman (kd) 
 

Kommundirektör Torkel Birgersson Övriga deltagare 
Se även sid 2 Kanslichef Eva Dahlander ej § 129 

Ekonomichef Jan Malmberg ej § 129 
Fastighetschef Olle Wiking ej §§ 129, 118-123 
IT/Organisationschef Jan E Fors, ej §§ 127-135, 137 
Personalchef Inger Klangebo 
Upphandlingschef Ulla Gustavsson, deltog under§§ 123-124 
Kontorschef Annika Nyström deltog under §§ 135, 137  

  
Roza Güclü Hedin Utses att justera 

2007-10-09 Justeringens tid och plats 

115-138 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Åsa Lundström 

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Roza Güclü Hedin 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2007-09-25  
Datum när anslaget sätts upp 2007-10-09        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Omvårdnadschef Tommy Qvarfordth deltog under § 115 
Ordförande omvårdnadsnämnden Catharina Hjortzberg-Nordlund deltog under § 115 
Produktionschef Elisabeth Florman, deltog under § 115, 136, 116 
Ordförande servicenämnden Ove Stegunger deltog under § 115, 136, 116 
Pelle Petterson deltog under § 122 
Ulf Jakobsson närvarande deltog under § 135, 137 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 115 Konsekvenser av alternativa driftsformer inom 
omvårdnadsnämnden - vägledningsdiskussion .......................5 

§ 116 Återredovisning och beslut Svärdsjöskolan - 
ombyggnad hus 01, etapp 3 – kök.............................................6 

§ 117 Antagande av entreprenörer - avropsavtal för drift- 
och underhållsarbeten .................................................................7 

§ 118 Information avseende lokalförsörjning ....................................8 

§ 119 Lokalplanering för familjecentral .............................................9 

§ 120 Återredovisning om Aditro (f.d. Personec) ...........................10 

§ 121 Antagande av riktlinjer för bedömning av bisyssla ..............11 

§ 122 Upphandling av administrativt system ...................................12 

§ 123 Vägledningsdiskussion om livsmedelsupphandling .............14 

§ 124 Revidering av instruktion för Landsbygdsgruppen ..............16 

§ 125 Återredovisning av förlängning av sotningsavtal .................17 

§ 126 Återredovisning om ny huvudman för kulturarvet ...............19 

§ 127 Återredovisning från skoldistrikt Runn avseende 
Incitamentsfonden.....................................................................20 

§ 128 Hyresavtal med KopparStaden avseende 
gruppbostad i Slätta centrum för 
socialförvaltningens LSS-verksamhet, uppdrag till 
fastighetschefen att teckna avtal..............................................21 

§ 129 Prövning av Jan Malmbergs anställningsavtal ......................22 

§ 130 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2007-
09-05 ej slutförts........................................................................23 

§ 131 Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s): 
Redovisning av motioner, reservationer och 
yttranden på Falu kommuns hemsida .....................................24 

§ 132 Yttrande över motion från Richard Holmqvist (mp): 
Bättre beslutsunderlag för förtroendemän..............................26 

§ 133 Ändring i Falu kommuns finanspolicy...................................27 

§ 134 Kvalitetsredovisning skolförvaltningen 2006........................29 

§ 135 Avtal mellan Falu Kommun och 
Kommunalförbundet för Vård och Behandling i 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Dalarna, vad avser anordnande av boende för 
asylsökande flyktingbarn .........................................................30 

§ 136 Ombyggnad av Svärdsjöskolans hus 01 och 
produktionslösning....................................................................32 

§ 137 Avrapportering av delårsbokslut för 
kommunstyrelsen ......................................................................34 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Konsekvenser av alternativa driftsformer inom om-
vårdnadsnämnden - vägledningsdiskussion 

Diarienummer KS 149/05 

Ärendet 
Omvårdnadsnämnden beslutade 2007-08-29 att lägga ut tre särskilda boen-
den, Norshöjden, Korsnäsgården och Daljunkaregården på alternativa drifts-
former genom anbudsförfarande. Frågan har uppkommit om vilka konse-
kvenser detta förfarande får för bland annat kommunservices kostverksam-
het. Frågan är om vi i anbudsförfarandet ska binda de nya utförarna till att 
köpa mat från kommunservice, samt om så inte är fallet, kommunservice har 
möjligheten att erbjuda mat till dessa särskilda boenden. 

Servicenämndens ordförande Ove Stegunger, Produktionschef Elisabeth 
Florman, Omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-
Nordlund, Omvårdnadschef Tommy Qvarfordth och It/Organisationschef 
Jan E Fors föredrar ärendet. 

Yrkande 

Barbro Ödlund yrkar att kostverksamheten inte ska ingå i upphandlingsun-
derlaget. 

Ordförande Dan Westerberg yrkar avslag på Barbro Ödlunds yrkande. 

Beslutsordning 
Ordförande ställer proposition på Barbro Ödlunds yrkande mot sitt eget av-
slagsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  ta vägledningsdiskussionerna till protokollet, samt 

att  att återrapportera ärendet till allmänna utskottets sammanträde 2007-10-
17. 

 

Expeditioner 
Servicenämnden 

Omvårdnadsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Återredovisning och beslut Svärdsjöskolan - om-
byggnad hus 01, etapp 3 – kök 

Diarienummer KS 327/07 

Ärendet/tidigare behandling 
I den pågående renoveringen av Svärdsjöskolan är hus 01, vilket inrymmer 
kök och matsal, aktuell för ombyggnad. Kommunfastigheter har genomfört 
en fördjupad utredning för att ta fram alternativ. Tre olika alternativ har ta-
gits fram. Kommunstyrelsen har att ta ställning kommunfastigheters förslag 
till lokalförsörjningsprogram och förslag till projektering. I förslaget till 
lokalprogram redovisas investeringsnivån. Investeringar som överstiger 10 
mkr skall enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut prövas av densamme. 

Allmänna utskottet beslutade 2007-06-12 att uppdra till kommunstyrelse-
förvaltningen (kommunfastigheter) att närmare utreda förutsättningarna för 
köken på Svärdsjöskolan och återkomma med en redovisning till allmänna 
utskottets sammanträde 2007-08-15. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) PM daterad 2007-09-
20, inklusive bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kommunfastigheter arbetar fram underlag till entreprenadförfrågan en-
ligt alternativ 1a med justering, under förutsättning av kommunstyrel-
sens beslut, att Björkhagsskolan blir mottagningskök för 300 portioner, 
samt 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 117 Antagande av entreprenörer - avropsavtal för drift- 
och underhållsarbeten 

Diarienummer KS 692/07 

Ärendet 
Falu kommun har genom Kommunfastigheter och Trafik & fritidsförvalt-
ningen löpande behov av att låta utföra mindre entreprenader av drift- och 
underhållskaraktär. Upphandling i form av ramavtal är praxis i Falu kom-
mun sådana tjänster. Tio stycken anbud har kommit in och anbudstiden har 
löpt ut. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) förslår allmän-
na utskottet att ge fastighetschefen i uppdrag att anta entreprenörer för re-
spektive avtalsområde enligt bilaga. 

Tidigare behandling 
Att upphandla ramavtalsentreprenörer ingår i Kommunfastigheters uppgifter 
och anbudsinbjudan för tio stycken avtalsområden har skickats ut och an-
budstiden har löpt ut. Anbudsvärdering pågår. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse date-
rad 2007-09-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  anta entreprenörer i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens 
(kommunfastigheter) tjänsteskrivelse daterad 2007-09-12 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Trafik & fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Information avseende lokalförsörjning 

Diarienummer KS 835/06 

Ärendet 
Kommunfastigheter har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram en ny 
lokalförsörjningsplan för skolfastigheter. Tidigare plan från 1999 är be-
nämnd som skolfastighetsplan. Beslutad plan från 1999 har legat till grund 
för arbetet med den nya planen. De beslut som tagits gällande åtgärder i 
skolfastigheterna sedan 1999 har även de beaktats i arbetet. Kommunfastig-
heter har redovisat arbetsgången och modellen för hur arbetet är upplagt på 
Allmänna utskottets sammanträden under våren 2007. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet beslutade 2007-06-12 att lokalförsörjningsplanen kom-
pletteras med material från skoldistrikt Berget, att lokalförsörjningsplanen 
kompletteras med material från Kommunstyrelseförvaltningen (Samhälls-
perspektivet), att lokalförsörjningsplanen skickas ut på remiss till berörda 
nämnder genom kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheters) för-
sorg, att remisstiden är t.o.m. 2007-10-01, samt att lokalförsörjningsplanen 
återredovisas till allmänna utskottet 2007-10-17. 

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    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Lokalplanering för familjecentral 

Diarienummer KS 736/07. 

Ärendet 
En familjecentral ska samla stöd till familjer på ett ställe, med mödravård, 
barnavård och öppen förskola. Projektet drivs tillsammans med landstinget. 
Nu är frågan var den nya familjecentralen ska ligga. 

Muntlig information från Fastighetschef Olle Wiking. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att utreda 
förutsättningarna för en lokal för familjecentral i Falu kommun, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Återredovisning om Aditro (f.d. Personec) 

Diarienummer KS 462/05 

Ärendet/tidigare behandling 
På Allmänna utskottets sammanträde 2006-08-15 beslutades att arbetet med 
det personaladministrativa systemet Aditro (f.d. Personec) skulle återredo-
visas i februari 2007. Personalchef Inger Klangebo ger muntlig information 
om ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  återredovisa ärendet på allmänna utskottets sammanträde februari 2008 
samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 121 Antagande av riktlinjer för bedömning av bisyssla 

Diarienummer KS 662/07 

Ärendet 
En erkänd arbetsrättslig princip är att arbetstagaren själv disponerar över sin 
fritid. Arbetstagaren är i princip fri att skaffa sig de extrainkomster som 
han/hon förmår så länge arbetet inte missköts. Med denna huvudregel som 
grund vill vi understryka fördelarna med att Falu kommuns medarbetare är 
engagerade i livet utanför kommunen, deltar i föreningsliv, näringsliv etc. 
men att det inte får innebära en intressekollision eller annan inverkan på hur 
man sköter sitt arbete. De framtagna riktlinjerna ska stötta cheferna i deras 
bedömning av eventuell bisyssla. Kommunstyrelseförvaltningen (personal-
kontoret) föreslår allmänna utskottet besluta att anta förslaget till Riktlinjer 
för bedömning av bisyssla i Falu kommun. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-27, § 69, att avslå Bengt Holmquist 
motion. Samtidigt beslutades att ge kommunstyrelseförvaltningen (perso-
nalkontoret) i uppdrag att tillsammans med stadskansliet utarbeta riktlinjer 
för bedömning av bisyssla, och att dessa uppdateras med hänvisning till 
aktuell rättspraxis från arbetsdomstolen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) missiv daterad 2007-09-
04. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse daterad 
2007-08-24, inklusive bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  i bilaga 2, rubrik ” Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för 
förtroendeskada ökar” byta ut ordet bisyssla punkt 7 till uppdrag, samt 

att  i övrigt anta Riktlinjer för bedömning av bisyssla i Falu Kommun date-
rad 2007-08-24. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) för publicering på Falu 
kommuns hemsida 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Upphandling av administrativt system 

Diarienummer KS 73/07 

Ärendet 
Falu Kommun har upphandlar ett verksamhetssystem för skolverksamheten, 
alla skolformer inklusive barnomsorgen. Rådande avtal förfaller vid årsskif-
tet. Nuvarande avtal från 2003 är en förlängning av ett tidigare avtal och kan 
inte vidare förlängas. Upphandlingen har föregåtts av ett tämligen omfattan-
de projektarbete för att skapa förutsättningar för ett system som kan innebä-
ra ökad effektivitet och förstärkt kvalitet. Ett skolsystem är omfattande ge-
nom att så många använder det. Med systemet skall också processer och 
samverkande system anpassas och utvecklas. 

Ett beslut är påkallat med hänsyn till den ekonomiska omfattningen. Med 
hänsyn till insatser kopplade till installation, utbildning, konvertering och 
tester innan skarp drift så bedömer vi att ärendet i detta läge brådskar. 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) föreslår att all-
männa utskottet beslutar i enlighet med nedanstående att-satser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) skrivelse daterad 
2007-09-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) och skolförvalt-
ningens utvärdering och beslut daterad 2007-09-24. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  att i enlighet med gjorda utvärdering för del I och del II i upphandlingen 
utse Tiento Enator som leverantör av ” Verksamhetssystem inom barn-
omsorgen, grundskolan, gymnasieskolan och Dans och Musikskolan” 
inom skolförvaltningen, samt verksamhetssystem för vuxenutbildningen 
inom Falu kommun, 

att  i enlighet med gjorda utvärdering för del III i upphandlingen utse Nova 
Software AB som leverantör av ” Schemaprogram med frånvarohanter-
ing” inom skolförvaltningen, i Falu kommun, 

att  Skolförvaltningen tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningen 
(IT/Organisationskontoret) får i uppdrag att teckna avtal med leverantö-
rer, 

att  i och med avtalets underskrift övergår huvudansvaret för implementa-
tion av systemet till skolförvaltningen med stöd från Kommunstyrelse-
förvaltningen (IT/Organisationskontoret), 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  skolförvaltningen utses som systemägare för alla tre systemdelarna. 
Skolförvaltningen ansvarar i sin tur för att utse systemansvarig och sy-
stemoperatör för systemen i enlighet med Falu kommuns IT-policy, 

att  systemens investeringsmedel belastar det centrala IT-konto som admini-
streras av Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) 
med maximalt 550 tkr och kostandseffekter däröver belastar Skolför-
valtningen, 

att  Skolnämnden (skolförvaltningen) ansvarar för finansiering av systemen 
inom ramen för tidigare fattade finansieringsbeslut avseende Verksam-
hetssystemens alla delar, samt 

att  övriga kostnader för systemens drift belastar skolförvaltningen. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 123 Vägledningsdiskussion om livsmedelsupphandling 

Diarienummer KS 454/07 

Ärendet 
Ekonomikontoret har som en del i förberedelserna inför kommande upp-
handling av livsmedel i en s.k. vägledningsdiskussion tagit upp några prin-
cipiella frågor vilka kontoret vill få ett ställningstagande till. Ställningsta-
gandet kommer att styra hur upphandlingen läggs upp. De frågor som eko-
nomikontoret tog upp var följande; 

skall vi samordna upphandlingen med landstinget eller göra en ”egen” upp-
handling? 

skall vi tillåta delade anbud dvs. anbud på mindre delar av förfrågan? 

skall vi upphandla ekologiska produkter? 

skall vi ha förädlade livsmedel eller köpa råvaror i sin ursprungliga form? 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår kommunstyrelsen 
besluta att de slutsatser som angivits i denna skrivelse skall vara vägledande 
för kommande livsmedelsupphandling. 

Tidigare behandling 
Vägledningsdiskussion genomfördes vid KSA: s sammanträde den 15 au-
gusti. Servicenämnden har i en skrivelse till kommunstyrelsen daterad 2007-
08-21 fört fram nämndens syn på sitt existerande samarbete med landstinget 
kring kostproduktion. Nämnden menar att det i frågan om värdet av ett sam-
arbete med landstinget inte går att uttala sig förrän det existerande samarbe-
tet har utvärderats. Generellt sätt är nämnden positiv till ett samarbete med 
landstinget och vill därför att ärendet skall beredas ytterligare före det att 
något beslut fattas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-
09-17. 

Kommunservice skrivelse daterad 2007-08-21. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-12-13, 

att  de slutsatser som anges i Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikon-
toret) skrivelse daterad 2007-09-17 ska vara vägledande för kommande 
livsmedelsupphandling, samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  skrivelsen från Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) date-
rad 2007-09-17 i sista stycket ska ha följande lydelse ”när det gäller för-
ädlade produkter ska inriktningen vara att undvika dessa om det kan ske 
utan att kostnaden för kostproduktionen ökar påtagligt samt att nuva-
rande kök kan klara sin produktion utan dessa förädlade produkter”. 

 

Expeditioner 
Servicenämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Revidering av instruktion för Landsbygdsgruppen 

Diarienummer KS 394/07 

Ärendet 
Landsbygdsgruppen begär ändring av nya instruktionen. Landsbygdsgrup-
pen föreslår KSA besluta att Landsbygdsgruppen ska bestå av fem ledamö-
ter utan ersättare, samt att meningen ”LG ska samarbeta med kommunens 
ordinarie nämnder” stryks. 

Tidigare behandling 
Landsbygdsgruppen och Näringslivskontoret utarbetade under våren ett för-
slag på instruktion vilken före beslut i KSA omarbetades av stadskansliet 
och kommunstyrelsens förste vice ordförande. 

Allmänna utskottet har vid möte 2007-04-19 beslutat om nya instruktioner 
för landsbygdsgruppen (LG). 

Beslutsunderlag 
Landsbygdsgruppens tjänsteskrivelse daterad 2007-08-20. 

Allmänna utskottets 2007-04-19, § 63 fastställda instruktion för Landbygds-
gruppen. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  i instruktionen för Landsbygdsgruppen ange att den ska bestå av fem 
ledamöter utan ersättare, samt 

att  i övrigt avslå Landsbygdsgruppens förslag om att ta bort texten i punkt 
3 ”LG ska samarbeta med kommunens ordinarie nämnder”. 

 

Expeditioner 
Landsbygdsgruppen för justering och publikation på Falu kommuns hemsi-
da 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125 Återredovisning av förlängning av sotningsavtal 

Diarienummer KS 369/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Falu kommun och skorstensfejarmästare Leif Einvall ingick 1987 avtal om 
sotning och brandskyddstjänster inom Falu kommun. Avtalet skulle gälla till 
Einvalls pensionering 2007-02-20. Verksamheten bedrivs sedan 1 januari, 
1998 i bolaget Falu Sotningsdistrikt AB (556304-61 18). 

Genom beslut 2006-02-06 förlängde Räddningstjänsten Dala Mitt avtalet 
med Einvall att gälla till 2008-03-31. 

Räddningstjänsten Dala Mitt har 2007-04-19 beslutat rekommendera Falu 
kommun att under hösten 2007genomföra en upphandling av sotning. 
Räddningschefen Leif Andersson har i en skrivelse, daterad 2007-05-28, till 
Falu kommun föreslagit att kommunen skall upphandla sotning på egen 
hand under hösten 2007. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har uppdragit åt kommunstyrelseför-
valtningen (stadskansliet och ekonomikontoret) att i samråd med Rädd-
ningstjänsten Dala-Mitt utreda frågan om fritt kundval och utifrån ett sådant 
förfarande föreslå kriterier för upphandlingsunderlaget. Kommunstyrelse-
förvaltningen i samråd med Räddningstjänsten Dala-Mitt föreslår allmänna 
utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att kommande upphandling av 
sotningstjänster samt utförare av brandskyddskontroll sker som en konven-
tionell upphandling, samt att ekonomikontoret uppdras att genomföra upp-
handlingen enligt ovanstående att-sats. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lars Einvall daterad 2007-04-11.  

Protokoll från Räddningstjänsten Dala-Mitt, daterat 2007-04-19. 

Skrivelse från räddningschefen Leif Andersson, daterad 2007-05-28.  

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-
09-11. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

att  utan eget yttrande lämna över ärendet till kommunstyrelsen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

Leif Einvall 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Återredovisning om ny huvudman för kulturarvet 

Diarienummer KS 870/06 

Ärendet/tidigare behandling 
Nordiska museet har gjort en förfrågan till Falu Kommun om man vill över-
ta verksamheten av Kulturarvet i Falun som främst arbetar med renovering 
av textilier för museer, kyrkor och liknande. Kulturarvet är även en arbets-
marknadspolitisk verksamhet som drivs med stöd från länsarbetsnämnden. 
Ärendet remitterades till Kommundirektören 2006-12-11 i samråd med 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret och stadskansliet), 
Servicenämnden och Kulturnämnden. 

Allmänna utskottet beslutade på sitt sammanträde 2007-08-15 att återredo-
visa ärendet på allmänna utskottets sammanträde 2007-09-25. 

Kommundirektören föredrar ärendet och meddelar bland annat att ekono-
miska förutsättningar för att ta över verksamheten inte föreligger. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 

Protokollsanteckning 

Ärendet kommer att avföras från vidare behandling. 

Expeditioner 

Kulturarvet 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127 Återredovisning från skoldistrikt Runn avseende 
Incitamentsfonden 

Diarienummer KS 379/06 

Ärendet/tidigare behandling 
Skoldistrikt Runn ansökte på allmänna utskottets sammanträde 2007-02-14 
om 15 000 kronor från Incitamentsfonden för att kunna bygga upp ett ”bib-
liotek” för barn med andra språk än svenska. Tanken är att minst fyra böck-
er på 20 olika språk skall kunna köpas. Syftet med åtgärden är att stärka de 
tvåspråkiga barnens modersmål och kulturella identitet samt att moders-
målslärarna lätt ska kunna få tillgång till böcker på barnets modersmål. 

Allmänna utskottet beslutade att utifrån det av kommunstyrelsen inrättade 
incitamentssystemet lämna ett bidrag om 15 000 kronor till Skoldistrikt 
Runn för att kunna bygga upp ett ”bibliotek” för barn med andra språk än 
svenska, samt att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 
den 25 september 2007. 

Beslutsunderlag 

Rapport från Skoldistrikt Runn diarieförd 2007-09-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  godkänna redovisningen från skoldistrikt Runn diarieförd 2007-09-12. 

 

Expeditioner 

Skolnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Hyresavtal med KopparStaden avseende gruppbo-
stad i Slätta centrum för socialförvaltningens LSS-
verksamhet, uppdrag till fastighetschefen att teckna 
avtal 

Diarienummer KS 693/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Behov finns i Falu kommun av nya gruppbostäder för socialförvaltningens 
LSS-verksamhet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har i samråd med soci-
alförvaltningen och Kopparstaden arbetat fram ett förslag på ombyggnad av 
f d distriktsköterskemottagningen i Slätta centrum till ett gruppboende för 
LSS-verksamheten. 

Utformningen är kommunicerad och godkänd av verksamheten. 

Kopparstaden står för ombyggnaden och Falu kommun hyr in lokalerna 
enligt kontrakt på 15 år. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att allmänna 
utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till fastighetschefen 
att teckna avtal med Kopparstaden avseende gruppbostad Slätta centrum. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse date-
rad 2007-09-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  anta avtal mellan Falu kommun och Kopparstaden AB enligt Kommun-
styrelseförvaltningens (kommunfastigheter) skrivelse 2007-09-12, samt 

att  uppdra åt fastighetschefen att teckna avtal avseende gruppbostad Slätta. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Kopparstaden 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129 Prövning av Jan Malmbergs anställningsavtal 

Ärendet 
Jan Malmbergs förordnande som ekonomichef går ut 2007-12-31. Centrala 
samverksansgruppen föreslår att  

Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Centrala samverksansgruppens beslut daterat 2007-09-17. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  Jan Malmbergs förordnande som ekonomichef förlängs för tiden fr o m 
2008-01-01 t o m 2011-12-31. 

 

Expeditioner 
Jan Malmberg 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 130 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2007-
09-05 ej slutförts 

Diarienummer KS 26/07 

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

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-03-16, att bifalla motion 
om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovisningen 
kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor skall ange 
när berörd remissinstans avser att besvara motionen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har sammanställt en redovis-
ning av motioner vilkas beredning per 2007-09-05 ej slutförts, där det fram-
går att sedan föregående redovisningstillfälle har 7 nya motioner väckts och 
5 besvarats. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen till-
styrka kommunfullmäktige besluta att ta kommunstyrelseförvaltningens 
(stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per 2007-09-05 ej 
slutförts till protokollet 

Tidigare behandling 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2007-04-12 § 56. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-09-05. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås be-
sluta att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av 
motioner vilkas beredning per 2007-09-05 ej slutförts till protokollet. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motio-
ner vilkas beredning per 2007-09-05 ej slutförts till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s): Re-
dovisning av motioner, reservationer och yttranden 
på Falu kommuns hemsida 

Diarienummer KS 265/07 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Bengt Holmquist (s) föreslår i en motion 
daterad 2007-03-06 att Falu kommun, från och med nästa fullmäktigemöte 
eller så snart som det är möjligt i sin redovisning på hemsidan lägger in re-
servationer i sin helhet och i omedelbar anslutning till majoritetens besluts-
formulering samt att på hemsidan även redovisas motioner samt begärda 
yttranden i frågor som de politiska partierna, förvaltningarna och övriga 
berörda lämnat in till kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att allmänna utskottet 
föreslår kommunfullmäktige besluta uppmana de förtroendevalda att undvi-
ka så kallade icke harmlösa uppgifter när de skriver motioner, yttranden 
samt övriga skrivelser och således endast ange namn och partitillhörighet, 
samt att motionen med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens redo-
visning i yttrande 2007-04-16 är besvarad. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige informerades vid sitt maj-sammanträde 2006 om det 
utvecklingsarbete kring en protokollmall som Kommunstyrelseförvaltningen 
(stadskansliet och IT/organisationskontoret) bedrivit tillsammans med dåva-
rande ordförandena i kommunstyrelsen, dess utskott samt kommunfullmäk-
tige. 

I utvecklingsarbetet har ordförandena bestämt att Falu kommun inte lägger 
in beslutsunderlag som bilagor i protokollen. Däremot skall diarienummer 
på paragrafen alltid anges för att underlätta ärendets sökbarhet och för att ge 
den förtroendevalde eller intresserade kommunmedborgaren möjlighet att se 
ärendets handlingar i det webbbaserade diariet på hemsidan. 

Ambitionen är att ange reservationer under rubriken ”Tidigare behandling” 
se exempel i § 50 och § 54 i kommunfullmäktiges sammanträde 2007-04-
12. 

Beslutsunderlag 
Bengt Holmquists (s) motion daterad 2007-03-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse daterad 
2007-04-16. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås be-
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

sluta att uppmana de förtroendevalda att undvika så kallade icke harmlösa 
uppgifter när de skriver motioner, yttranden samt övriga skrivelser och såle-
des endast ange namn och partitillhörighet samt att motionen med hänvis-
ning till kommunstyrelseförvaltningens redovisning i yttrande 2007-04-16 
är besvarad. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  uppmana de förtroendevalda att undvika så kallade icke harmlösa upp-
gifter när de skriver motioner, yttranden samt övriga skrivelser och så-
ledes endast ange namn och partitillhörighet samt 

att  motionen med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens redovis-
ning i yttrande 2007-04-16 är besvarad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Yttrande över motion från Richard Holmqvist (mp): 
Bättre beslutsunderlag för förtroendemän 

Diarienummer KS 432/07 

Ärendet 
Richard Holmqvist (mp) föreslår i motion diarieförd 2007-05-10 att kom-
mundirektören får i uppdrag att inkomma med förslag på förbättringar avse-
ende beslutsunderlag för förtroendemän, särskilt de som nämns i punktlistan 
nedan: 

Se till att allt skriftligt underlag innehåller en inledande sammanfattning på 
högst en, undantagsvis två A4-sidor med bakgrund, förslag och motivering. 

Referenser till andra dokument ska innehålla mycket korta sammanfattning-
ar av dessa, aldrig långa citat. Man ska inte behöva läsa samma text flera 
gånger. 

Materialet ska vara ordentligt korrekturläst. Skrivfel som gör texten tvetydig 
är särskilt allvarliga. De andra stör läsningen. 

Dispositionen ska vara genomtänkt. 

Språket ska vara klart och korrekt. Dåligt språk stjäl mycket tid för läsaren. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår allmänna utskottet 
föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till redovisning i 
kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2007-08-21 anse att motio-
närens förslag i väsentliga delar är tillgodosedda och att motionen därmed är 
besvarad. 

Beslutsunderlag 
Rickard Holmquists (mp) motion daterad 2007-03-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse daterad 
2007-08-21, inklusive bilaga 1. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås be-
sluta att med hänvisning till redovisning i kommunstyrelseförvaltningens 
yttrande daterat 2007-08-21 att anse att motionärens förslag i väsentliga 
delar är tillgodosedda och att motionen därmed är bifallen. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till redovisning i kommunstyrelseförvaltningens yttran-
de daterat 2007-08-21 anse att motionärens förslag i väsentliga delar är 
tillgodosedda och att motionen därmed är bifallen. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 133 Ändring i Falu kommuns finanspolicy 

Diarienummer KS 551/07 

Ärendet 
Utvecklingen på finansmarknaden och utvecklingen av kommunens interna 
hantering av beslutsfattande etc. medför att det är dags att uppdatera kom-
munens finanspolicy. De redan föreslagna ändringarna innebär ingen total 
omskrivning av policyn utan inskränker sig till förändringarna på ett fåtal 
punkter. Det kan noteras att placering av kommunens pensionsmedel inte 
ingår i finanspolicyn. 

Tidigare behandling 
Den senaste ändringen av finanspolicyn beslutade av kommunfullmäktige 
2003-09-04 § 153, då möjligheten att uppta lån med rörlig ränta utökades 
från 20 procent till den totala lånestocken. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-
09-03. 

Falu kommuns finanspolicy daterad 2000-11-17. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås be-
sluta att förändra finanspolicyn enligt förslag i Kommunstyrelseförvaltning-
ens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-09-03. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  sista stycket under punkten 4.1 Allmänt, i finanspolicyn, "Kommun- 
fullmäktige fastställer i samband med beslut om budget.. ."ska utgå,  

att första villkoret under punkten 4.2 Finansieringsrisker, i finanspolicyn, "-
högst 50 procent av lånestocken får förfalla till betalning.. ."ska utgå 
och ersattas med texten "-högst 50 procent av lånestocken får förfalla 
till betalning inom ett år. Resterande del av lånestocken bör vara förde-
lad på löptider upp till tio år, dock får löptiden för upplåning om det be-
döms som förmånligt för kommunen uppgå till maximalt trettio år",  
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att sista villkoret under punkten 4.4 Ränterisker, i finanspolicyn, "-minst 50 
procent av lånestocken bör förfalla jämt fördelat.. ." ska utgå och ersat-
tas med texten "-minst 50 procent av lånestocken bör förfalla jämt för-
delat över perioden från ett till i första hand tio år, dock får enskilda lån 
om det bedöms som förmånligt för kommunen ha löptider på upp till 
maximalt trettio år.", 

att en mening läggs till sista stycket under punkten 4.5 Motparter, i finans-
policyn, så att sista stycket därefter lyder enligt följande "Lån hos en 
och samma kreditgivare bör inte överstiga 40 procent av den totala låne-
stocken. För Kommuninvest i Sverige AB gäller dock att andelen inte 
får överstiga 60 procent av den totala lånestocken",  

att byta ut begreppet "postgiro" mot "plusgiro" under punkten 2.2.2 Finans-
förvaltningen, i finanspolicyn,  

att byta ut namnet "Föreningssparbanken AB" mot "Swedbank AB" samt 
"Nordbanken AB" mot "Nordea Bank AB" i bilaga 2 till finanspolicyn, 
samt 

att sista stycket under punkten 8. Intern kontroll och disposition av kommu-
nens konton för kontanta medel, i finanspolicyn, "I avsikt att möjliggöra 
en rationell hantering.. .”utgår och ersätts av texten "I avsikt att möjlig-
göra en rationell hantering av kommunens penningflöden ska tjänste-
män inom ekonomikontoret, två i förening, enligt särskilt beslut, ha dis-
positionsrätt till kommunens medel för överföring mellan olika penning-
inrättningar/låneinstitut etc”. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 134 Kvalitetsredovisning skolförvaltningen 2006 

Diarienummer KS 98/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Varje kommun skall, enligt förordning om kvalitetsredovisning, varje år 
upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning för föregående kalenderår. Kom-
munens kvalitetsredovisning skall bygga på skolornas kvalitetsredovisning-
ar och innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för ut-
bildningen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder kommunen 
avser att vidta om målen inte uppnåtts. Kvalitetsredovisningen ska fungera 
som ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten. 

Skolnämnden beslutade 2007-08-30 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna kvalitetsredovisning 2006 för skolnämndens 
verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens förslag till kvalitetsredovisning 2006, daterad augusti 
2007. 

Skolnämndens beslut 2007-08-30, § 83. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås be-
sluta att godkänna kvalitetsredovisning 2006 för skolnämndens verksam-
hetsområde. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna kvalitetsredovisning 2006 för skolnämndens verksamhetsom-
råde. 

Protokollsanteckning 

Till protokollet antecknas att barnchecklistans frågeställningar inte har be-
handlats vid skolnämndens beslut, varför denna fråga särskilt har beaktats 
vid allmänna utskottets beslut. 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 135 Avtal mellan Falu Kommun och Kommunalförbun-
det för Vård och Behandling i Dalarna, vad avser 
anordnande av boende för asylsökande flyktingbarn 

Diarienummer KS 704/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Godkännande av rubricerat avtal avseende anordnande av boende för och 
mottagande av asylsökande flyktingbarn. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har 2007-06-12 beslutat godkänna av-
tal om överenskommelse med Migrationsverket om av s.k. ensamkomman-
de flyktingbarn. Samtidigt uppdrogs åt kommunstyrelseförvaltningen, att 
genom Arbetsmarknads- och integrationskontoret fortsätta planeringen. 

I det avtal som nu upprättats finns beskrivet Kommunalförbundet vård och 
behandling i Dalarnas åtaganden. De kommer att bedriva sin verksamhet i 
lämpliga lokaler på Jungfruvägen 155, i Falun. Tjänsten som Kommunen 
köper är heltäckande enligt punkt 2 i avtalet. 

Kommunens åtagande är beskrivet i punkten 3. Särskilda resurser finns av-
satta, bl.a. har en samordnare rekryterats till AIK, för att uteslutande arbeta 
med dem ensamkommande barnen. 

Ersättningen för köpt tjänst är baserad på en kalkyl, vars utgångspunkt har 
varit att Vård och Behandling i Dalarna tillhandahåller tjänsten till själv-
kostnadspris. 

Kostnaderna för kommunen kommer helt att täckas genom statliga bidrag. 

Kvalitetssäkring sker genom bildandet av en samverkansgrupp (pkt 5 i avta-
let), samordnarens uppföljningar och en månatlig gemensam genomgång av 
ekonomin. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknad och integrationskontoret) 
föreslår allmänna utskottet att föreslå kommunstyrelsen att godkänna avta-
let. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (Arbetsmarknads och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse daterad 2007-09-18, inklusive bilaga 1-2, bilaga 5. 

Avtal mellan Falu kommun och För Kommunalförbundet för Vård och Be-
handling i Dalarna. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknad och integrationskontoret) 
integrationspolitiskt program diarieförd 2007-06-27. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta 



 31 (34) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-09-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att godkänna avtalet. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna avtalet daterat 2007-09-12 mellan Falu kommun och Kom-
munalförbundet Vård och Behandling i Dalarna. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 136 Ombyggnad av Svärdsjöskolans hus 01 och pro-
duktionslösning 

Diarienummer KS 149/05 

Ärendet 
Svärdsjöskolan hus 01, som inrymmer kök och matsal, är aktuell för om-
byggnad. En utredning av varianter av det tidigare alternativet 1A har ut-
förts och det tidigare beslutet att ha ett produktionskök i Svärdsjö, föreslås 
ändras till att inriktningen ska vara att volymen, antal portioner, ska fördelas 
på två kök, ett i Svärdsjöskolan respektive ett i Björkhagsskolan. En ändrad 
inriktning medför lägre kostnader för anpassningar i lokalerna. Bedömning-
en är att det är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet för Falu kom-
mun. Slutlig sammanvägning av konsekvenser i diskussion och förslag till 
beslut presenteras vid Kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommundirektör Torkel Birgersson och produktionschef Elisabeth Florman 
föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 

Kommunfastigheter har tillsammans med Skolförvaltning och Kommunser-
vice tagit fram alternativ för hur köken i Svärdsjöskolan resp Björkhagssko-
lan bör byggas om mot bakgrund av den pågående renoveringen av Svärd-
sjöskolan, att förskola integrerats inom befintliga lokaler i Björkhagsskolan 
samt med beaktande av nya myndighetskrav respektive verksamhetskonse-
kvenser. 

Tre alternativ har presenterats och skolnämnden beslutade 2007-03-22, Dia-
rienummer SKOL0048/07-291, om alternativ 1A. Alternativet innebär ett 
mottagningskök i Svärdsjöskolan i befintligt läge samt att Björkhagsskolan 
uppgraderas från att idag tillaga mat för 200 portioner till en kapacitet för 
650-700 portioner. 

Servicenämnden har lämnat ett yttrande i ärendet 2007-04-17 § 21. Inget 
särskilt alternativ förordas utan nämnden önskar att fler aspekter tas med i 
bedömningen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-02 § 102 om alternativ 1 A men med 
uppdraget att beakta möjligheten till att ha två tillagningskök i Svärdsjö och 
att återredovisa ärendet till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) PM daterad 2007-09-
20, inklusive bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

i enlighet med beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna ordning med kyld mat från Kommunservice FV för Svärd-
sjöskolan, Björkhagsskolan och Hedstugan (580 port/dag) 

att huvudmannaskapet på Svärdsjöskolans kök övergår från Kommunservi-
ce FV (servicenämnden) till Skolförvaltningen (Skolnämnden) 

att uppmana parterna att teckna intern överenskommelse, samt 

att uppmana Kommunservice (Servicenämnden) att erbjuda ny prisnivå till 
alla skolförvaltningens kunder av kyld mat 

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del under förutsättning av 
kommunstyrelsens beslut 

att  särskilt godkänna investeringen (2,5 milj kr) på mottagningskök (upp-
graderingsbara) på Svärdsjöskolan och Björkhagsskolan, samt 

att  komplettera underlaget för kommunstyrelsens sammanträde 2007-10-02 
med kalkylunderlag för kostnaderna från kommunservice och skolför-
valtningen. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att 
genomföra nödvändiga MBL-förhandlingar med anledning av förslaget. 

Expeditioner 
Kommunservice 

Kommundirektören 

Skolförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 137 Avrapportering av delårsbokslut för kommunstyrel-
sen 

Diarienummer KS 14/07 

Ärendet 
Falu kommun skall upprätta delårsbokslut för samtliga nämnder från 2007-
01-01 till 2007-08-31, samt lämna en prognos för resten av året. Kommun-
styrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår allmänna utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna  

Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullstyrelsen ska föreslås 
besluta att godkänna delårsbokslutet för kommunstyrelsen. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att godkänna delårsbokslutet 2007-01-01 till 2007-08-31 för kommunstyrel-
sens ansvarsområde. 

 


