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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott   2007-06-12 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Rådhusets sessionssal, Falun, kl 13.15-17.15 Plats och tid 

Dan Westerberg (c) ordf Kerstin Söderbaum Fletcher (fp) Beslutande 
Håkan Nohrén (kd)  Monica Jonsson (s) 
Barbro Ödlund (s) Margareta Källgren (s) 
Bo Jönsson (m) 

Sten H Larsson (fap) 13.15-16.00 §§ 
80 -92 

Lilian Eriksson (mp) 13.15-16.40 §§ 
80-95 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Inger Olenius (mp) 13.15-16.40 §§ 
80 - 95 

Ingrid Näsman (kd) 13.15-16.40 §§ 
80-95 

Börje Svensson (fp) §§ 80-97 Sören Johansson §§ 80- 97 

Kommundirektören, ej §§ 86, 87, 90,91, 93, 97, 82,84 Övriga deltagare 
Se även s 2 deltog ej under §§ 85-88, 90-93,97 

Kanslichefen 
Ekonomichefen, ej under §§ 83, 96, 92 
Fastighetschefen ej §§ 85, 95-98 
Personalchefen, ej §§ 83, 85-87, 90-93, 95-98 
IT/organisationschefen, ej § 92, 
AIK-chefen ej § 82, 83, 85-87, 90-93, 95-98 
Stadsbyggnadschefen närvarade under §§ 91, 93, 97, 98  

  
Kerstin Söderbaum Fletcher Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset, 2007-06-19 Justeringens tid och plats 

80-97 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

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

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2007-06-12  
Datum när anslaget sätts upp 2007-06-20   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott   2007-06-12 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Övriga deltagare, forts från sid 1: 
Utredare Paula Aspfors under §§ 82, 83, 86, 87,90,93,97 
Ordförande Omsorgsnämnden Chatarina Hjortzberg-Nordlund under § 82, 83 

Upphandlare Hans Johansson § 98 
Byggchef Lars Östlund under § 85 

 

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott § 80Re   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 80 Redovisning av arbetet med E-portal från 
kommunstyrelseförvaltningen (IT-
organisationskontoret) ................................................................5 

§ 81 Rökfri arbetstid – ett strategiskt hälsobeslut i Falu 
Kommun.......................................................................................6 

§ 82 Information från kommunstyrelseförvaltningen om 
användning av utvecklingsmedel ..............................................7 

§ 83 Lägesrapport kompetensförsörjningsplan ................................8 

§ 84 Lägesrapport om genomförande av ny styrmodell i 
Falu kommun...............................................................................9 

§ 85 Redovisning från kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret) avseende utvecklingen på 
området bostadsanpassningsbidrag.........................................10 

§ 86 Information om möjlighet till samlösning mellan 
Elsborgskyrkan och förskolan Glashyttan i samband 
med fastighetsförsäljning .........................................................11 

§ 87 Information om Svärdsjöskolan ombyggnad hus 01, 
etapp 3 ........................................................................................12 

§ 88 Medel från incitamentsfonden från Norslunds 
fritidsgård via Kulturförvaltningen återredovisning.............13 

§ 89 Uppdrag om upphandling av sotningsavtal ...........................14 

§ 90 Prioriteringar av skolfastigheter, (Västra skolan och 
Galgberget/Källviken) – samt återredovisning av 
ärendet ........................................................................................16 

§ 91 Förslag till omdisponering av Norslundsskolans 
lokaler .........................................................................................18 

§ 92 Räddningsstationen Falun/upphandling av 
entreprenör för solcellsanläggning..........................................20 

§ 93 Bjursåsskolan - om- och tillbyggnad av Hus L till 
förskola.......................................................................................22 

§ 94 Yttrande över motion från Maria Wilje (fap) om 
förändrad friskvårdspolicy .......................................................24 

§ 95 Avtal om ensamkommande barn.............................................25 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 80Re   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Lokalförsörjningsplan skolfastigheter strategisk plan 
10 år ............................................................................................26 

§ 97 Upphandling av transport av Post, Gods och 
Livsmedel...................................................................................28 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 80Re   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Redovisning av arbetet med E-portal från kommun-
styrelseförvaltningen (IT-organisationskontoret) 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med förnyelse av kommunens E-
portal. It/Organisationschefen Jan E Fors föredrar ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) att 
återredovisa ärendet under allmänna utskottets sammanträde 2007-08-
15, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (IT-organisationskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 81   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Rökfri arbetstid – ett strategiskt hälsobeslut i Falu 
Kommun 

Diarienummer KS 239/07 

Ärendet 
Kommunernas och landstingens Arbetsmiljöråd har uppmanat landets 
kommuner att ta en principdiskussion om ett strategiskt beslut för rökfri 
arbetstid i kommunerna, se bifogade dokument. 

Tidigare behandling 
Förhandlingsdelegationen har gett personalchefen i uppdrag att föredra frå-
gan i kommunstyrelsen s allmänna utskott den 14 mars 2007 som då upp-
drog till kommunstyrelseförvaltningen (PKT) att ge förslag till strategiskt 
beslut om rökfri arbetstid i Falu Kommun att redovisas vid sammanträdet 
med allmänna utskottet den 12 juni. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår i ett missiv date-
rat 2007-05-08 att införa rökfri arbetstid i enlighet med tjänsteskrivelsen 
2007-05-29, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2008. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) date-
rad 2007-05-28. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att  införa Rökfri arbetstid för medarbetare i Falu kommun från och med 
2008-01-01 i enlighet med kommunstyrelseförvaltningen (personalkon-
torets) skrivelse daterad 2007-05-28. 

 

Expeditioner 
Samtliga förvaltningar och kommunstyrelsekontor (inklusive personalkonto-
rets tjänsteskrivelse daterad 2007-05-28) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 82   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Information från kommunstyrelseförvaltningen om 
användning av utvecklingsmedel 

Diarienummer KS 459/07 

Ärendet 
Kompetensutvecklare Lena Öhman från kommunstyrelseförvaltningen (per-
sonalkontoret) föredrar användning av utvecklingsmedel. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordföranden Dan Westerbergs 
förslag, 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (Personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 83   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Lägesrapport kompetensförsörjningsplan 

Diarienummer KST 131/04 

Ärendet 
Kompetensutvecklare Lena Öhman från kommunstyrelseförvaltningen (per-
sonalkontoret) föredrar arbetet med framtagandet av en kompetensförsörj-
ningsplan. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet yttrade sig vid sitt sammanträde i september 2004 över 
revisionsrapport angående ”översiktlig uppföljning av utförda granskningar 
under 2000-2002” varvid bl a beslutades att uppdra åt personalkontoret att 
intensifiera sitt arbete med den strategiska övergripande personalförsörj-
ningen 

Allmänna utskottet behandlade i maj 2005 ”Uppföljning av åtgärder i sam-
band med revisionsrapport – lägesrapport beträffande arbetet med den stra-
tegiska övergripande personalförsörjningen” och beslutade därvid att uppdra 
åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa arbetet med 
den strategiska övergripande personalförsörjningen till allmänna utskottets 
sammanträde den 15 november 2005. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut, daterat 2006-05-23 § 67. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att presente-
ra slutligt förslag till en kompetensförsörjningsplan för Falu kommun, 
till allmänna utskottets sammanträde 2007-12-13, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (Personalkontoret) 



 9 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 84   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Lägesrapport om genomförande av ny styrmodell i 
Falu kommun 

Diarienummer KST064/03 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15, § 120 att fastställa ”Förnyad 
styrmodell för Falu kommun” i enlighet med slutrapport version 8 och att 
kommunstyrelsen har huvudansvaret för införandet. Det beslutades vidare 
att nämnderna ska påbörja genomförandet av den förnyade styrmodellen 
inom sina respektive områden och detta skall ske enligt de angivna tidpla-
nerna.  

Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-05, § 120 att ge kommunstyrelseför-
valtningen huvudansvaret för genomförandet av processen och att uppdra 
till densamma att sätta samman en projektorganisation. Det beslutades vida-
re att Jonny Gahnshag, Dan Westerberg, Maria Wilje, Bo Jönsson och Bo 
Andersson ska ingå i en politisk grupp i syfte att stödja införandet av den 
nya styrmodellen. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-11-29 att uppdra till kommunstyrelse-
förvaltningen (personalkontoret) att gå vidare i diskussionerna om rökfri 
arbetstid. 

IT/organisationschef Jan E Fors föredrar ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återredovisa ärendet till all-
männa utskottets sammanträde 2007-10-17, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret) 

Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 85Re   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Redovisning från kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret) avseende utvecklingen på 
området bostadsanpassningsbidrag 

Diarienummer (KS 61/07) 

Ärendet 

Stadsbyggnadschef Per Grundström och Lasse Östlund och från kommun-
styrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föredrar ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen(stadsbyggnadskontoret) att 
återredovisa ärendet under allmänna utskottets sammanträde i 2007-12-
13 

att   i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 86Info  2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Information om möjlighet till samlösning mellan 
Elsborgskyrkan och förskolan Glashyttan i sam-
band med fastighetsförsäljning 

Diarienummer KS 231/07 

Ärendet 
Allmänna utskottet beslutade 2007-02-14 att ställa sig positiv till en samlös-
ning mellan Elsborgskyrkan och förskolan Glashyttan. Ärendet ska återre-
dovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-06-12. 

Fastighetschef Olle Wiking och utredare Paula Aspfors föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut, daterat 2006-02-14. 

Skrivelse från Elsborgskyrkan daterad 2006-10-24. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att  ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (Kommunfastigheter) 

Elsborgskyrkans församling 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 87   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Information om Svärdsjöskolan ombyggnad hus 01, 
etapp 3 

Diarienummer KS 327/07 

Ärendet/Tidigare behandling  
Kommunfullmäktige beslutade 2007-05-10 att anta Lokalprogram/Förstudie 
för Svärdsjöskolan, daterat 2007-04-03, i princip att i den fortsatta proces-
sen pröva möjligheten att ha tillagningskök i såväl Svärdsjöskolan som 
Björkhagsskolan samt att pröva möjligheten att genom omprojektering sän-
ka kostnaden för entré. 

Allmänna utskottet beslutade 2007-04-19 för egen del, under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan,  
att uppdra till Kommunfastigheter att projektera hus 01 enl. alt 1 A, med 
undantag från entrébyggnaden,  
att uppdra till Kommunservice i samarbete med Kommunfastigheter att ut-
reda alternativ inom ramen för alt 1 A, utifrån dagens diskussion samt  
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-06-12. 

Fastighetschef Olle Wiking och utredare Paula Aspfors föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2007-04-19 § 56. 

Kommunfullmäktiges beslut 2007-05-10 § 78. 

Kommunstyrelsens beslut 2007-05-02 § 102. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att när-
mare utreda förutsättningarna för köken på Svärdsjöskolan och åter-
komma med en redovisning till allmänna utskottets sammanträde 2007-
08-15, samt 

att   i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Kommunservice 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 88Me   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Medel från incitamentsfonden från Norslunds fri-
tidsgård via Kulturförvaltningen återredovisning 

Diarienummer KS 379/06 

Ärendet/tidigare behandling 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2006-11-29 att utifrån det av 
kommunstyrelsen inrättade incitamentssystemet lämna ett bidrag om 19 000 
kronor till Norslunds fritidsgård, för finansiering av inköp av littera-
tur/tidningar på fem olika språk att användas inom ramen för Norslundspro-
jektets satsning på att skapa mötesplats för vuxna samt att ärendet återredo-
visas på allmänna utskottets sammanträde 2007-06-12 

Kommunförvaltningen redovisar hur pengarna fördelats i skrivelse 2007-06-
04. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut, daterat 2006-11-29. 

Redovisning från kulturförvaltningen daterad 2007-06-04. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att godkänna återredovisningen från kulturförvaltningen daterad 2007-06-
04. 

 

Expeditioner 
Kulturnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 89   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Uppdrag om upphandling av sotningsavtal 

Diarienummer KS 369/07 

Ärendet 

Falu kommun och skorstensfejarmästare Leif Einvall ingick 1987 avtal om 
sotning och brandskyddstjänster inom Falu kommun. Avtalet skulle gälla till 
Einvalls pensionering. Einvall fyllde 65 år 2007-02-20. Verksamheten be-
drivs sedan 1 januari 1998 i bolaget Falu Sotningsdistrikt AB (556304-
6118)  

Genom beslut 2006-02-06 förlängde Räddningstjänsten Dala Mitt, på begä-
ran, Einvalls avtal till 2008-03-31. 

I skrivelse från räddningstjänsten Dala Mitt daterad 2006-06-04 förlängs 
sotningsavtalet med Leif Einvall fram till 2008-03-31.  

Einvall har i skrivelse 2007-04-11 begärt att avtalet förlängs i ytterligare två 
år. Som skäl har framförts bl.a. att efterträdaren och delägaren i Falu Sot-
ningsdistrikt Hans Nordström som går in i bolaget 1 april 2008 bör ges för-
utsättningar att vidareutveckla bolaget. 

Räddningsnämnden Dala-Mitt har i sitt protokoll 2007-05-31 hemställt att 
Falu kommun genomför en upphandling av sotning under hösten 2007 vil-
ket innebär att ytterligare förlängning ej godtas av Einvalls avtal. 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt, beslut 2006-02-06 § 
2. 

Skrivelse från Leif Einvall daterad 2007-04-11. 

Skrivelse från Räddningstjänsten Dala Mitt daterad 2006-06-04. 

Räddningsnämndens avtal daterat 1988-01-01. 

Räddningstjänsten Dala Mitts beslut 2007-04-19 § 28. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och ekonomikon-
toret) i samråd med Räddningstjänsten Dala Mitt att utreda frågan om 
fritt kundval och kriterier för upphandlingsunderlaget och återkomma 
till allmänna utskottets sammanträde 2007-09-25. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 89   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Leif Einvall 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 90Prio  2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Prioriteringar av skolfastigheter, (Västra skolan och 
Galgberget/Källviken) – samt återredovisning av 
ärendet 

Diarienummer KS 327/07 

Ärendet/tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra till skolnämnden att 
arbeta vidare med tidigare presenterat förslag till fördelning av elever på 
Britsarvsskolan, Hälsinggårdsskolan och Gruvrisskolan, att uppdra till skol-
nämnden att även se över om besparingar i lokaler kan göras på andra skolor 
i andra delar av kommunen, varvid hänsyn skall tas till projektrapport 1999-
03-24 om revidering av skollokalernas framtid samt att uppdra till kommun-
styrelsen att undersöka olika möjligheter för och förbereda användningen av 
lokalerna vid Västra skolan för andra lämpliga verksamheter. 

Skolnämnden beslutade 2007-04-26 att fastställa redovisad prioritering och 
omfattning av investering av skollokaler samt att skolförvaltningen och 
kommunfastigheter får i uppdrag att ytterligare belysa och kostnadsberäkna 
de markåtgärder som krävs vid Norslundsskolan. 

Fastighetschef Olle Wiking och utredare Paula Aspfors föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut daterat 2006-03-09 § 37. 

Skolnämndens beslut, daterat 2007-04-26, § 49/Skrivelse från skolförvalt-
ningen (skolkontoret) daterad 2007-04-16. 

Skolnämndens beslut 2007-05-24 § 59/bilaga 1 tjänsteskrivelse från skoldi-
strikt Berget/Galgberget daterat 2007-05-21/tjänsteskrivelse Västra skolan 
daterad 2007-05-15. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att  avvakta med att ta ställning till skolnämndens förslag till dess att lokal-
försörjningsplanen redovisats, samt 

att  ärendet skall tas upp vid allmänna utskottets sammanträde 2007-10-17. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 90Prio  2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 91   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Förslag till omdisponering av Norslundsskolans lo-
kaler 

Diarienummer KS 463/07 

Ärendet / tidigare behandling 
Kommunfastigheter håller på att utarbeta en skolfastighetsplan. Eftersom 
skolans lokaler har ett stort renoverings- och verksamhetsanpassningsbehov 
de närmaste 10 åren, beslutade skolnämnden 2007-03-22, att fastställa en 
prioritering och omfattning av investering av skollokaler. Beslutet omfattade 
återremiss av integrering förskola Bjursåsskolan samt vidare utredning av 
förskola Gruvriset.  

När det gäller Norslundsskolan kommer elevantalet att minska. Utifrån det 
lämnas förslag på omdisponering av lokalerna, så att förskoleverksamhet 
kan inrymmas. Skoldistriktschef Sture Östberg och kommunfastigheter har 
lämnat underlag för detta. 

Skolnämnden har behandlat ärendet 2007-04-26 med prioriteringslista över 
investeringar, som är en revidering – komplettering av den prioriteringslista 
som skolnämnden fastställde 2007-03-22. skolnämnden beslutade att fast-
ställa redovisad prioritering och omfattning av investering i skollokaler och 
att skolförvaltningen och kommunfastigheter får i uppdrag att ytterligare 
belysa och kostnadsberäkna de markåtgärder som krävs vid Norslundssko-
lan.  

Fastighetschef Olle Wiking och utredare Paula Aspfors föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 
Skolnämndens protokoll 2007-03-22 § 37. 

Skolnämndens beslut 2007-04-26 § 49/tjänsteskrivelse från skolförvaltning-
en daterad 2007-04-16. 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
daterad 2007-05-30. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att 
genomföra projektering ombyggnad av Norslundsskolan hus D och 
utemiljö till förskola, 

att  ombyggnad genomförs i en första etapp under hösten 2007, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 91   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Skolnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 92   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Räddningsstationen Falun/upphandling av entre-
prenör för solcellsanläggning 

Diarienummer KS0571/05 

Ärendet 
Installation av solcellsanläggning som avses monteras på Falu räddningssta-
tion 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-15 och en uppföljande information 
2007-03-01 om energisparåtgärder för Falu Kommuns fastigheter. I ärendet 
framgår vilka projekt som kommer att genomföras med en totalram för vad 
det kommer att kosta för att genomföra dessa projekt och vilka statliga bi-
drag som kan sökas. 

Ett av projekten som finns med är installation av en solfångareanläggning. 

Fler alternativ utvärderades för installation av en solfångaranläggning. I 
utredningen 2005-05-27 framkom att Räddningsstationen i Falun hade de 
bästa förutsättningarna för en sådan anläggning. 

För solfångaranläggningar finns statligt bidrag att söka för 70 % av kostna-
den för en sådan anläggning. 

Ansökan för bidrag har lämnats till Länsstyrelsen i Dalarna och bidrag har 
beviljats för en totalkostnad av 7,3 miljoner kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
daterad 2007-05-28. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att ge i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att 
återredovisa för presentation av kostnadskalkyl, prisavtal m.m. i enlig-
het med dagens diskussion, samt 

att ärendet återredovisas till allmänna utskottet sammanträde 2007-08-15. 



 21 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 92   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 93   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Bjursåsskolan - om- och tillbyggnad av Hus L till 
förskola 

Diarienummer KS 462/07 

Ärendet 
Kommunfastigheter håller på att utarbeta en skolfastighetsplan. Eftersom 
skolans lokaler har ett stort renoverings- och verksamhetsanpassningsbehov 
de närmaste 10 åren, beslutade skolnämnden 2007-03-22, att fastställa en 
prioritering och omfattning av investering av skollokaler. Beslutet omfattade 
återremiss av integrering förskola. 

Skolchefen har lämnat förslag till prioriteringslista över investeringar, som 
är en revidering – komplettering av den prioriteringslista som skolnämnden 
fastställde 2007-04-26. 

Fastighetschef Olle Wiking och avdelningschef och utredare Paula Aspfors 
föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra åt skolnämnden att se 
över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn tas till revide-
ring av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid. 

Beslutsunderlag 
Skolnämndens beslut 2007-04-26 § 49/Skrivelse från skolförvaltningen da-
terad 2007-04-16. 

Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter), Bjur-
såsskolan F-6 daterad 2007-05-29. 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar, att allmänna utskottet ska besluta i en-
lighet med beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att omprioritera 1,0 Mkr till Bjursåsskolan inom befintlig investeringsbud-
get 2007 för kommunfastigheter. 

Allmänna utskottet beslutar, för egen del under förutsättning av fullmäktiges 
beslut enligt ovan, 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att 
genomföra ombyggnad av hus L enl. förordat alternativ, Alt. 3, samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 93   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att ombyggnad genomförs i en första etapp under hösten 2007 till en eko-
nomisk ram om 1,0 Mkr. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 94   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Yttrande över motion från Maria Wilje (fap) om för-
ändrad friskvårdspolicy 

Diarienummer KS0596/06 

Ärendet 
Maria Wilje (fap) yrkar i en motion daterad 2006-07-17 på att Falu Kom-
muns friskvårdspolicy ska revideras och att man då beaktar möjligheten att 
arbeta ihop friskvårdspolicyn med arbetsmiljöpolicyn. Vidare yrkar Maria 
Wilje på att en översyn av friskvårdspolicyn ska göras för att möjliggöra för 
förvaltningarna att erbjuda sina anställda ekonomiskt stöd till busskort alter-
nativt till cykel inom samma ekonomiska ramar som idag. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) redogör för Falu kom-
muns friskvårdsarbete. Det pågår för närvarande en översyn för friskvårds-
arbete på socialförvaltningen, och ett nytt friskvårdsavtal har nyligen slutits. 

Beslutsunderlag 
Maria Wiljes (fap) motion daterad 2006-07-17. 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontorets) yttrande, daterat 2007-05-30 

Yrkanden 
Ordföranden Dan Westerberg yrkar, att allmänna utskottet ska besluta i en-
lighet med beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen är besvarad med hänvisning till att gemensamma riktlinjer för 
friskvården håller på att utarbetas. 

 

Expeditioner 
Maria Wilje 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 95   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Avtal om ensamkommande barn 

Diarienummer KS 0236/07 

Ärendet 
Migrationsverket/integrationsverket vädjar i en skrivelse till kommunerna 
att ställa upp på Sveriges åtagande enligt såväl FN:s flyktingkonvention som 
Barnkonvention. Om varje kommun solidariskt tar emot ett mindre antal 
barn (1 – 3) barn skulle den akuta situationen avhjälpas och det skulle bety-
da mycket – inte minst för de ensamkommande barnen och ungdomarna.  

Kommundirektören och kommunstyrelseförvaltningen(arbetsmarknads och 
integrationskontoret) förslår två avtal, överenskommelse om mottagande av 
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande 
barn, och avtal om överenskommelse om anordnande av boende för asylsö-
kande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från migrationsverket/integrationsverket daterad 2007-03-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till två avtal om ensamkommande 
barn. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att godkänna avtal om överenskommelse om mottagande av asylsökande 
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande för Falu 
kommun, 

att godkänna avtal om överenskommelse av boende för asylsökande barn 
utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande barn för Falu 
kommun, samt 

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta planerandet av mot-
tagandet för ensamkommande barn. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads och integrationskontoret) 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 96   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Lokalförsörjningsplan skolfastigheter strategisk 
plan 10 år 

Diarienummer KS 835/06 

Ärendet/tidigare behandling 
Kommunfastigheter har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram en ny 
lokalförsörjningsplan för skolfastigheter, tidigare plan från 1999 är benämnd 
som skolfastighetsplan. Beslutad plan från 1999 har legat tillgrund för arbe-
tet med den nya planen. De beslut som tagits gällande åtgärder i skolfastig-
heterna sedan 1999 har även de beaktats i arbetet. Kommunfastigheter har 
redovisat arbetsgången och modellen för hur arbetet är upplagt på Allmänna 
utskottets sammanträden under våren 2007. 

Kommunfastigheter har tagit fram den plan som nu skall ut på remiss och 
kompletteringar inom vissa områden. Det som är undantaget i distribuerad 
utgåva är skoldistrikt Berget. Material från Berget kommer att kompletteras 
till planen under augusti/september 2007. 
 
Fastighetschefen Olle Wiking och utredaren Paula Aspfors föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan skolfastigheter strategisk plan 10 år. 

Allmänna utskottets beslut 2007-04-19 § 52. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att  lokalförsörjningsplanen kompletteras med material från skoldistrikt 
Berget, 

att lokalförsörjningsplanen kompletteras med material från Kommunstyrel-
seförvaltningen (Samhällsperspektivet), 

att lokalförsörjningsplanen skickas ut på remiss till berörda nämnder genom 
kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheters) försorg, 

att remisstiden är t.o.m. 2007-10-01, samt 

att lokalförsörjningsplanen återredovisas till allmänna utskottet 2007-10-17. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 96   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 97   2007-06-12  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Upphandling av transport av Post, Gods och Livs-
medel 

Diarienummer KS 444/07 

Ärendet 
Falu kommun har behov av transporter dels av post och gods som kommer 
in till Posten (Falun C) och som sedan skall transporteras ut till samtliga 
förvaltningskontor och dels transport av livsmedel från Haraldsboköket till 
skolor, förskolor, daghem och äldreboenden. 

Undantagna är post och gods till de centrala förvaltningarna, St Örjen och 
kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) som ombesörjes 
av Kommunservice personal (inkl diariepost). Nuvarande avtal, tecknat med 
Poståkeriet, löper ut 2007-08-31. 

Ekonomichef Jan Malmberg och Hans Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) daterad 
2007-06-12. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag, 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Kommunservice 

Poståkeriet 


	 

