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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-08-19  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 – 16.45 Plats och tid 

Dan Westerberg (C) ordf. Margareta Källgren (S) Beslutande 
Håkan Nohrén (KD) Krister Johansson (S) 
Bo Jönsson (M) Monica Jonsson (S) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP)  

Maria Gehlin (FAP) Börje Svensson (FP) Ej tjänstgörande 
ersättare Leif Löfberg (FAP) Sören Johansson (V) 

Sten H Larsson (FAP) kl. 13.15-
16.40, ej § 112. 

Inger Olenius (MP) 
Arne Mellqvist (S) kl. 13.15-16.00, 
§§ 97, 99-105, 113 samt del av 98   Ingrid Näsman (KD) 

Kommundirektören §§ 97, 101, 105 och 113                              Övriga deltagare 
Tf kanslichefen, Fastighetschefen och Näringslivschefen  
Arbetsmarknads- och integrationschefen och Tf ekonomichefen                    
Personalchefen §§ 97-111 samt 113     
Omvårdnadschefen  §§ 97, 101-102, 104-105 samt 113  
Skolchefen §§ 98, 99-100, 103 samt del av 108                                            
Informationschefen § 98                        
Jurist Tobias Carlgren                         Controller Ove Stenberg                     
§ 104: Avd.chef Niklas Linnsén och från Kopparstaden AB Ingrid Forssell 
§§ 99-100: Skolsekreterare Ylva Johansson och Controller Per Eriksson 
Arbetsmiljösamordnare Lotta Gröndahl § 101 
Personalplanerare Eva Andersson § 102  

  
Håkan Nohrén Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2009-08-28 Justeringens tid och plats 

97-113, exkl § 98 som justerats 2009-08-19 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Tobias Carlgren 

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Håkan Nohrén 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2009-08-19  
Datum när anslaget sätts upp 2009-08-28   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2009-08-19  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 97 Presentation av ny omvårdnadschef ..............................................3 

§ 98 Upphandling av layout, tryck och distribution av 
medborgartidning samt personaltidningen Insikt för år 
2009-2011......................................................................................4 

§ 99   Rapport från Kvalitetsnätverk Bergslagen: Kvalitets- och 
kostnadsjämförelse inom området grundskolan 2009 ...................6 

§ 100  Kvalitetsredovisning 2008 för skolnämndens 
verksamhetsområde .......................................................................7 

§ 101  Delredovisning av projekt långtidssjuka i Falu kommun..............8 

§ 102  Erfarenheter av Rekryteringsmodellen och 
Intressepoolen................................................................................9 

§ 103  Information om åtgärder till följd av den s.k. 
svininfluensan..............................................................................10 

§ 104  Norshöjden – tillbyggnad av det särskilda boendet.....................11 

§ 105  Direktiv för utredning av kommunservice ..................................13 

§ 106  Svar på medborgarförslag från Fred Johansson: Kräv 
utdrag ur misstankeregistret vid nyanställning inom vård 
och omsorg ..................................................................................14 

§ 107  Svar på medborgarförslag från Göran Svensson: 
Besparingsförslag genom att anställda erbjuds 
arbetstidsförkortning i kombination med 
pensionsersättning .......................................................................15 

§ 108  Yttrande över ansökningar om rätt till bidrag och statlig 
tillsyn för fristående gymnasieskola............................................16 

§ 109  Yttrande över ansökan om etablering av fristående 
grundskolor i Falu Kommun .......................................................18 

§ 110  Svar på revisionsrapport över granskning av bokslut per 
2008-12-31 ..................................................................................21 

§ 111  Försäljning av Borgärdet 12:13, Hedvägen 1 i Svärdsjö.............22 

§ 112  Räddningsstationen Lugnetleden 3 - etablering och 
ombyggnad för ambulansfordon..................................................23 

§ 113  Information om rekryteringen av ny ekonomichef......................24 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 97T   2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Presentation av ny omvårdnadschef 

Diarienummer KS 57/09 

Ärendet/Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2009-03-19 att anställa Pia Joelson som ny 
omvårdnadschef i Falu kommun från den 1 augusti 2009. 

Omvårdnadschef Pia Joelson presenteras vid sammanträdet. 

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§ 

98TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Upphandling av layout, tryck och distribution av med-
borgartidning samt personaltidningen Insikt för år 2009-
2011 

Diarienummer KS 167/09 

Ärendet 
Falu Kommun har under ett antal år haft en kommuntidning vid namn Fa-
lumiljö. Denna tidning var en väl inarbetad informationskanal som delats ut 
till alla hushåll i kommunen. Tidningen gavs ut med 3-4 nummer per år 
fram till slutet av år 2007. Under 2008 har ingen medborgartidning getts ut. 
I och med denna upphandling ska en ny typ av medborgartidning börja pro-
duceras. Insikt är Falu Kommuns personaltidning. Tidningen är en intern 
informationskanal för kommunorganisationen då den i princip når alla an-
ställda. Den började ges ut i sin nuvarande form under våren 2002 och har 
en fastlagd grafisk form.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Informationschef Lena Säfström föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse/ tilldelnings-
beslut 2009-07-10. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) upphandlingsrapport 2009-
07-13. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  anta anbudsgivare Ryter Kommunikation AB, med organisationsnum-
mer 556633-2291, för den kommande avtalsperioden, från avtalets un-
dertecknande till 2011-12-31 med möjlighet till förlängning i 1 + 1 år, 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontorets upphand-
lingsenhet) att ta fram förslag till avtal samt 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

98TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för information till berör-
da 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 99  

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99   Rapport från Kvalitetsnätverk Bergslagen: Kvalitets- och 
kostnadsjämförelse inom området grundskolan 2009 

Diarienummer KST 223/03 

Ärendet 
Sedan slutet av 1990-talet har Sveriges Kommuner och Landsting medver-
kat till att starta upp och på olika sätt gett stöd till kommuner som gått sam-
man i jämförande kvalitetsnätverk med avsikt att belysa kostnadsmässiga 
och kvalitativa aspekter. Kvalitetsnätverk Bergslagen vilken Falun medver-
kat i sedan starten 2002, är ett av de första nätverken som arbetat enligt den-
na metod. 

Controller Per Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
PM från Sveriges Kommuner och Landsting 2009-06-17 

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom området grundskolan 2009, daterad 
2009-06-16 

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§ 100 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100  Kvalitetsredovisning 2008 för skolnämndens verksam-
hetsområde  

Diarienummer KS 484/09 

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

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

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är att godkänna kvali-
tetsredovisning 2008 för skolnämndens verksamhetsområde.  

Skolsekreterare Ylva Johansson föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade 2009-06-18 att för sin del fastställa skolförvaltning-
ens kvalitetsredovisning för 2008 samt att ta övrig information till protokol-
let. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från skolnämnden 2009-06-18, § 104. 

Kvalitetsredovisning 2008 – skolnämndens verksamhetsområde, fastställd 
av skolnämnden 2009-06-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-07-17. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  godkänna, av skolnämnden 2009-06-18 fastställd, kvalitetsredovisning 
2008 för skolnämndens verksamhetsområde.  

Expeditioner 
Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 101 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101  Delredovisning av projekt långtidssjuka i Falu kommun 

Diarienummer KS 51/09 

Ärendet 
Lägesrapport angående projektet långtidssjuka i Falu kommun. 

Arbetsmiljösamordnare Lotta Gröndahl föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet uttalade 2009-04-22 sitt starka stöd till projektet och 
påpekade vikten av att alla förvaltningar medverkar. Samtidigt uppdrog man 
till personalkontoret att återredovisa ärendet till allmänna utskottet den 19 
augusti 2009. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-07-
31. 

Protokoll från allmänna utskottet 2009-04-22, § 45. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Krister Johanssons och Dan 
Westerbergs förslag 

att rekommendera att uppföljning sker efter sex månader av dem vars an-
ställning avslutats, 

att återrapport sker till allmänna utskottets sammanträde i januari 2010 
samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 102 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102  Erfarenheter av Rekryteringsmodellen och Intressepoo-
len 

Diarienummer KS 51/09 

Ärendet 
Presentation av erfarenheterna så här långt efter införandet av Rekryte-
ringsmodellen och Intressepoolen. 

Personalplanerare Eva Andersson föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2005-03-15 att uppdra åt kommunstyrelseför-
valtningen (personalkontoret och IT/Organisationskontoret) att utveckla 
Falu Kommuns jobbdatabas ”Lediga jobb”. 

En återredovisning ägde rum 2005-10-18 då en uppdragsbeskrivning och 
kartläggning redovisades. Allmänna utskottet tog redovisningen till proto-
kollet och beslutade om ny redovisning till allmänna utskottets sammanträde 
i februari 2006. 

Rekryteringsmodellen togs i drift i oktober 2007 och i december samma år 
startade Intressepoolen.  

En slutrapport presenterades i allmänna utskottet 2008-06-18, då också upp-
drogs att redovisa en första utvärdering av Rekryteringsmodellen och Intres-
sepoolen i juni 2009. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-07-
31.  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att ärendet ska återredovisas vid allmänna utskottets sammanträde i juni 
2010 samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 103 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103  Information om åtgärder till följd av den s.k. svininfluen-
san 

Diarienummer KS 26/09 

Ärendet 
Personalchef Inger Klangebo lämnar information om pågående arbete med 
åtgärder och informationsinsatser till följd av den s.k. svininfluensan. 

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§ 104 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104  Norshöjden – tillbyggnad av det särskilda boendet 

Diarienummer KS 394/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att hyresavtal 
avseende tillbyggnads av det särskilda boendet Norshöjden i Norslund med 
reviderad hyresavtalsbilaga ska godkännas och att Falu kommuns fastig-
hetschef ska få i uppdrag att teckna erforderliga tilläggsavtal för slutlig ju-
stering efter verklig produktionskostnad. 

Avdelningschef Niklas Linnsén föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 

Omvårdnadsnämnden gav 2007-06-20 omvårdnadsförvaltningen uppdraget 
att tillsammans med kommunfastigheter tillskapa fler vårdlägenheter för 
äldre i särskild boendeform. Förslag på tillbyggnad av de tre särskilda boen-
dena Korsnäsgården, Risholnsgården samt Norshöjden presenterades för 
omvårdnadsnämnden 2007-11-21. Vid sammanträde i omvårdnadsnämnden 
2008-05-21 presenterades förslag på tillbyggnad av det särskilda boendet 
Norshöjden. Omvårdnadsnämnden tillstyrkte tillbyggnaden enligt presente-
rat lokalprogram och preliminärt ritningsförslag. 

Ärendet har behandlats i allmänna utskottet 2008-05-21 kommunstyrelsen 
2008-06-03 och i kommunfullmäktige 2008-06-12. Kommunfullmäktige 
gav kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avsiktsförklaring, senare bekräf-
tat med hyresavtal. Avsiktsförklaring tecknades mellan parterna 2009-10-
02.  

Allmänna utskottet beslutade 2009-06-16 att återemittera ärendet för omför-
handling och därvid beakta andra lösningar enligt diskussionen vid dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från allmänna utskottet 2009-06-16, § 88. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
07-24. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  godkänna hyresavtal för Norshöjden utgåva 2009-06-05, med reviderad 
hyresavtalsbilaga 5 (utgåva 2009-06-26) samt 

att uppdra till Falu kommuns fastighetschef att teckna erforderliga tilläggs-
avtal för slutlig justering efter verklig produktionskostnad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 104 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Fastighetschefen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 105 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105  Direktiv för utredning av kommunservice 

Diarienummer KS 477/09 

Ärendet 
Projektdirektiv för en översyn av Servicenämndens samlade verksamhet har 
omarbetats i enlighet med beslut i kommunstyrelsens allmänna utskott efter 
önskemål om att en extern konsult skall anlitas. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2009-06-16 att återremittera ärendet för omar-
betning av projektdirektiven till allmänna utskottets sammanträde den 19 
augusti 2009. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2009-06-16, § 92. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-08-13/Projektdirektiv 
2009-08-11. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  godkänna projektdirektiv för ”Översyn av Servicenämndens samlade 
verksamhet” daterad 2009-08-11. 

 

Expeditioner 
Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 106 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106  Svar på medborgarförslag från Fred Johansson: Kräv 
utdrag ur misstankeregistret vid nyanställning inom 
vård och omsorg 

Diarienummer KS 785/08 

Ärendet 
Fred Johansson föreslår i medborgarförslag att Kommunfullmäktige ska 
besluta ”När kommunen anställer folk till vård och omsorg där det krävs ett 
utdrag ur belastningsregistret även kräva ett utdrag ur misstankeregistret, 
många pedofiler och våldsverkare blir friade av smarta advokater och ham-
nar aldrig i belastningsregistret”. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är att i nuläget ej 
förändra nuvarande tillämpning inom omvårdnadsnämnden respektive soci-
alnämndens verksamheter avseende registerutdrag samt att medborgarförla-
get ska anses besvarat. 

Tidigare behandling 

Omvårdnadsnämnden beslutade 2009-03-25 att till Kommunstyrelsen inge 
Omvårdnadsförvaltningens yttrande över medborgarförslaget.  

Socialnämnden beslutar 2009-06-17 att tillstyrka Kommunstyrelsen att avslå 
Fred Johanssons medborgarförslag om att utdrag ur misstankeregistret skall 
krävas vid nyanställning inom vård och omsorg i avvaktan på förändrad 
lagstiftning inom området. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Fred Johansson 2008-11-13. 

Protokoll från Omvårdnadsnämnden 2009-03-25, § 36/ förvaltningens tjäns-
teskrivelse 2009-03-03. 

Protokoll från Socialnämnden 2009-06-17/ förvaltningens tjänsteskrivelse 
2009-05-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-07-
28. 

Yrkanden 
Krister Johansson och Dan Westerberg: Att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå medborgarförslaget. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 107 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107  Svar på medborgarförslag från Göran Svensson: Bespa-
ringsförslag genom att anställda erbjuds arbetstidsför-
kortning i kombination med pensionsersättning 

Diarienummer KS141/09 

Ärendet 
Göran Svensson föreslår i medborgarförslag att Kommunfullmäktige ska 
besluta ”Att Falu Kommun följer Sunne kommun att erbjuda anställda som 
är 58 år och äldre att sänka arbetstiden till 80 procent. Övriga 20 procent ges 
en pensionsersättning motsvarande 80 procent av lönen”. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Göran Svensson 2009-02-03. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-08-
04/ protokoll från kommunstyrelsen 2008-12-02, § 266/ kommunstyrelse-
förvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2008-10-27. 

Yrkanden 
Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå medborgarförslaget med motiveringen att förslaget till viss del 
redan är behandlat samt med hänvisning till de redan antagna riktlinjer-
na angående omställningsåtgärder vid konstaterad arbetsbrist i Falu 
kommun enligt tjänsteskrivelse daterad 2008-10-27. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 108 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108  Yttrande över ansökningar om rätt till bidrag och statlig 
tillsyn för fristående gymnasieskola 

Diarienummer KS 316/09, 317/09, 321/09 samt 355/09 

Ärendet 
Falu Kommun har från skolinspektionen fått fyra ansökningar från friståen-
de gymnasier som avser starta gymnasieutbildningar i Falu kommun. Kom-
munen har nu möjlighet att yttra sig över dessa ansökningar. Av kommu-
nens yttrande ska det främst framgå hur etablering av ytterligare utbild-
ningsanordnare påverkar det befintliga gymnasieutbudet i Falun med intill-
liggande kommuner. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att avstyrka 
ansökningarna samt att anta tjänsteskrivelsens bilaga 2 som Falu kommuns 
yttrande till skolinspektionen.  

Tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade 2009-06-18 att föreslå kommunstyrelsen att i kom-
munens yttrande till skolinspektionen avstyrka samtliga fyra ansökningar.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2009-06-18, § 105. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-08-
04. 

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-
Gymnasiet i Falun, beslut av 2009-08-03.  

Yrkanden 
Dan Westerberg, Krister Johansson och Håkan Nohrén: Att avstyrka ansök-
ningarna från Nordens Teknikerinstitut AB, Baggium Utbildning AB samt 
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB samt anta tjänsteskrivelsens bilaga 
2 som Falu kommuns yttrande till skolinspektionen (yrkande nr 1). 

Kerstin Söderbaum Fletcher och Bo Jönsson: Att tillstyrka ansökningarna 
från Nordens Teknikerinstitut AB, Baggium Utbildning AB samt Pluskom-
petens Utbildning i Sverige AB (yrkande nr 2). 

Kerstin Söderbaum Fletcher, Håkan Nohrén och Dan Westerberg: Att hem-
ställa till Skolnämnden att undersöka möjligheten att utveckla samverkan 
med de fristående skolorna i planeringen av skolan totalt sett (yrkande nr 3). 

Margareta Källgren: Avslag på yrkande nr 3.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan vilket 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 108 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

allmänna utskottet godkänner. 

Ordföranden ställer först proposition på sitt eget med fleras yrkande (nr 1) 
mot Kerstin Söderbaum Fletchers och Bo Jönssons yrkande (nr 2) och finner 
att allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget med fleras yrkande 
(nr 1).  

Därefter ställer ordföranden proposition på Kerstin Söderbaum Fletchers 
med fleras yrkande (nr 3) mot Margareta Källgrens yrkande att avslå det-
samma och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med Kerstin Sö-
derbaum Fletchers med fleras yrkande (nr 3).     

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  avstyrka ansökningarna från Nordens Teknikerinstitut AB avseende 
utökning av verksamheten i NTI-gymnasiet och Mikael Elias teoretiska 
gymnasium Falun, 

att avstyrka ansökan från Baggium Utbildning AB avseende utökning av 
verksamheten i Faluns Praktiska Gymnasium, 

att avstyrka ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB avseende 
start av gymnasieutbildning, 

att inge bilaga 2 till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) 
tjänsteskrivelse 2009-08-04 som Falu kommuns yttrande till Skolin-
spektionen samt 

att hemställa till Skolnämnden att undersöka möjligheten att utveckla sam-
verkan med de fristående skolorna i planeringen av skolan totalt sett. 

 

Reservation  
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) och Bo Jönsson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sitt eget förslag (yrkande nr 2). 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 109 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109  Yttrande över ansökan om etablering av fristående 
grundskolor i Falu Kommun 

Diarienummer KS 359/09, 360/09 samt 361/09 

Ärendet 
Skolinspektionen har fått in ansökningar från Kunskapsskolan i Sverige AB, 
Tofta friskola och Sågmyra friskola om godkännande av och bidrag till fri-
stående grundskolor i Falu kommun. Falu kommun som lägeskommun har 
beretts tillfälle att yttra sig över ansökningarna. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att avstyrka 
ansökningarna samt att anta tjänsteskrivelsens bilaga 3 som Falu kommuns 
yttrande till Skolinspektionen. 

Tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade 2009-06-18 att föreslå kommunstyrelsen besluta; 
att till Skolinspektionen avstyrka Kunskapsskolans ansökan om godkännan-
de av och bidrag till att starta en fristående grundskola i Falu kommun,  
att till Skolinspektionen avstyrka Sågmyra friskolas ansökan om godkän-
nande av och bidrag till att starta en fristående grundkola i Falu kommun 
samt 
att till Skolinspektionen tillstyrka Tofta friskolas ansökan om godkännande 
av och bidrag till att starta en fristående grundskola i Falu kommun eftersom 
”risken bedöms som stor att Toftaskolan inom snar framtid återigen kommer 
att bli ifrågasatt som kommunal grundskola”.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från Skolnämnden 2009-06-18, § 99. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-08-
05. 

Skrivelse från Ingrid Smitz, Thobias Ohlson och Ulf Niskanen daterad 
2009-08-05. 

Yrkanden 
Dan Westerberg och Håkan Nohrén: Bifall till Skolnämndens förslag (yr-
kande nr 1). 

Margareta Källgren och Krister Johansson: Bifall till förvaltningens förslag 
(yrkande nr 2). 

Kerstin Söderbaum Fletcher och Bo Jönsson: Att tillstyrka ansökningarna 
från Kunskapsskolan i Sverige AB och Tofta friskola samt att avstyrka an-
sökan från Sågmyra Friskola (yrkande nr 3). 

Kerstin Söderbaum Fletcher, Bo Jönsson, Håkan Nohrén och Dan Wester-
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 109 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

berg: Att hemställa till Skolnämnden att undersöka möjligheten att utveckla 
samverkan med de fristående skolorna i planeringen av skolan totalt sett 
(yrkande nr 4). 

Margareta Källgren: Avslag på yrkande nr 4. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan vilket 
allmänna utskottet godkänner. 

Ordföranden ställer först proposition på att-sats 2 i Skolnämndens förslag 
och finner att allmänna utskottet ställer sig bakom förslaget. 

Ordföranden ställer sedan proposition sitt eget med fleras yrkande enligt att-
sats 3 i Skolnämndens förslag mot Margareta Källgrens och Krister Johans-
sons förslag att avstyrka Tofta friskolas ansökan och finner att allmänna 
utskottet beslutar i enlighet med sitt eget med fleras yrkande. 

Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget med fleras yrkande en-
ligt att-sats 1 i Skolnämndens förslag mot Kerstin Söderbaum Fletcher och 
Bo Jönssons förslag att tillstyrka Kunskapsskolans ansökan och finner att 
allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget med fleras yrkande.   

Slutligen ställer ordföranden proposition på Kerstin Söderbaum Fletchers 
med fleras yrkande nr 4 mot Margareta Källgrens yrkande att avslå detsam-
ma och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med Kerstin Söder-
baum Fletchers med fleras yrkande. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  till Skolinspektionen avstyrka Kunskapsskolans ansökan om godkän-
nande av och bidrag till att starta en fristående grundskola i Falu kom-
mun, 

att till Skolinspektionen avstyrka Sågmyra friskolas ansökan om godkän-
nande av och bidrag till att starta en fristående grundskola i Falu kom-
mun, 

att till Skolinspektionen tillstyrka Tofta friskolas ansökan om godkännande 
av och bidrag till att starta en fristående grundskola i Falu kommun ef-
tersom ”risken bedöms som stor att Toftaskolan inom snar framtid åter-
igen kommer att bli ifrågasatt som kommunal grundskola” samt 

att hemställa till Skolnämnden att undersöka möjligheten att utveckla sam-
verkan med de fristående skolorna i planeringen av skolan totalt sett. 

 

Reservation 

Margareta Källgren (S), Krister Johansson (S) och Monica Jonsson (S) re-
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 109 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

serverar sig mot beslutet till förmån för yrkande nr 2.  

 

Protokollsanteckning  
Det noteras till protokollet att allmänna utskottet erhållit information att 
Sågmyra Friskola återtagit sin ansökan men att detta ännu ej behandlats av 
Skolinspektionen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 110 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110  Svar på revisionsrapport över granskning av bokslut per 
2008-12-31 

Diarienummer KS 345/09 

Ärendet 
KPMG har granskat bokslutet för år 2008 och önskar synpunkter på rappor-
ten senast den 15 september 2009. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-08-
04. 

Rapport över granskning av bokslut per 2008-12-31. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) yttrande daterat 
2009-08-04, skall utgöra kommunstyrelsens synpunkter på revisions-
rapporten ”Rapport över granskning av bokslut 2008”. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 111 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111  Försäljning av Borgärdet 12:13, Hedvägen 1 i Svärdsjö 

Diarienummer KS 230/09 

Ärendet 
Fastigheten Borgärdet 12:13 har fram till år 2000 inrymt förskolan Kråkan. 
Den byggdes då om till kontor för att rymma Svärdsjö skoldistriktsexpedi-
tion. Det behovet finns inte längre och idag står byggnaden tom i avvaktan 
på försäljning. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2009-06-30. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  uppdra till markchefen att besluta om och genomföra försäljningen av 
fastigheten Borgärdet 12:13, samt 

att delegationen endast gäller om försäljningsbeloppet uppgår till högst 25 
basbelopp. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 112 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112  Räddningsstationen Lugnetleden 3 - etablering och om-
byggnad för ambulansfordon 

Diarienummer KS 563/09 

Ärendet 
Kommunfastigheter har i samarbete med Räddningsförbundet Dala Mitt och 
Landstingsfastigheter arbetat fram ett förslag där ambulansens verksamhet 
integreras i RDM befintliga lokaler.   

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är enligt be-
slutsrutan nedan. 

Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-
08-11 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  bevilja kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) igångsätt-
ningstillstånd för projektet, 

att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) tecknar erforderliga 
avtal med RDM och Landstingsfastigheter samt 

att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) genomför upphand-
lingen av projektet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 113 

TT
  2009-08-19  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113  Information om rekryteringen av ny ekonomichef 

Diarienummer KS 57/09 

Ärendet 
Kommundirektören redogör för hur rekryteringsprocessen av ny ekonomi-
chef fortgår. 

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. 

Allmänna utskottet informerades den 20 maj 2009 att förhandlingsdelega-
tionen har delegerat till kommundirektören att tillsätta en t f ekonomichef på 
sex månader då rekryteringsprocessen av ny ekonomichef ser ut att dra ut på 
tiden. 

Allmänna utskottet beslutade den 16 juni 2009 att uppdra till kommunsty-
relsens ordförande att fatta beslut om tillsättande av ny ekonomichef. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2009-04-22 § 72, 2009-05-20 § 85 och 
2009-06-16 § 87. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 

 

 

 

 


	 

