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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott   2007-12-13 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 13.15-17.35 Plats och tid 

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

Monica Jonsson (s) 

Inger Olenius (mp) Lilian Eriksson (m) 13.15-16.30 ej § 
181,183-185 

Ej tjänstgörande 
ersättare Maria Wilje (fap) 13.15-16.15 ej del 

av § 174, §§ 181-185 Sören Johansson (v) 
Ingrid Näsman (kd) 13.15-16.15 ej 
del av § 174, §§ 181-185 

Jonny Gahnshag (s) 13.15-14.05, 
deltog under § 172, 173 

Krister Johansson (s) Börje Svensson (fp) kl 13.15-16.15 
ej del av § 174, §§ 181-185 
 

Kommundirektör Torkel Birgersson ej §§ 174, 182,184 Övriga deltagare 
Kanslichef Eva Dahlander deltog under §§ 172, 173, 175 
Kommunsekreterare Taimi Hermansson ej §§ 172, 173, 175 
Ekonomichef Jan Malmberg ej §§ 179-181,183 
Fastighetschef Olle Wiking ej §§ 174, 178,182,184 
IT/Organisationschef Jan E Fors deltog under §§ 176-181,183, 185 
Personalchef Inger Klangebo ej §§ 174, 181-185 
Upphandlingschef Ulla Gustavsson, deltog under §§ 173 
  

  
Bo Jönsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2007-12-20 Justeringens tid och plats 

172-185 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Bo Jönsson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 2007-12-13 
Datum när anslaget sätts upp 2007-12-20        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 172  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Skoldistriktschef Runn Sture Östberg deltog under § 172 
Socialchef Ingalill Frank deltog under § 172 
Vibeke Bing, utvecklingssekreterare Närsjukvården Falun § 172 
Omvårdnadschef Tommy Qvarfordth deltog under § 174 
Rektor Barbro Ryneus deltog under § 174 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott   2007-12-13 

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 172 Familjecentral ................................................................................4 

§ 173 Vägledningsdiskussion om livsmedelsupphandling......................6 

§ 174 Information om Vård- och OmsorgsCollege.................................8 

§ 175 Redovisning av lokala löneöversynsförhandlingar 2007 ............10 

§ 176 Redovisning av ombyggnad av produktionsköket på 
Haraldsbogymnasiet ....................................................................11 

§ 177 E-portalens utbyggnad.................................................................12 

§ 178 IT-säkerhet...................................................................................13 

§ 179 Disposition av i IT- utvecklingsmedel ........................................14 

§ 180 Korta informationspunkter från 
IT/Organisationskontoret.............................................................16 

§ 181 Hunddagis, vägledningsdiskussion..............................................17 

§ 182 Kapitalförvaltning med etisk inriktning i kommunens 
förvaltade stiftelser ......................................................................19 

§ 183 Ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Dala 
Mitt ..............................................................................................21 

§ 184 Ändring i reglemente om ansvar, befogenheter och 
kontroll vid betalningar m.m. i Falu Kommun............................23 

§ 185 Ombyggnad av Svärdsjöskolans hus 01 och 
produktionslösning ......................................................................24 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 172  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 172 Familjecentral 

Diarienummer KS 736/07 

Ärendet 
Under en lång tid har det förts diskussioner mellan kommunen och lands-
tinget om att skapa en Familjecentral i Falun. 

En arbetsgrupp med företrädare för båda parter har 2007-08-28 tagit fram ett 
beslutsunderlag. Utöver detta håller kommunstyrelseförvaltningen (kom-
munfastigheter) på med att ta fram en lämplig lokal för verksamheten. 

Kommundirektör Torkel Birgersson, fastighetschef Olle Wiking, skoldi-
striktschef Runn Sture Östberg, socialchef Ingalill Frank, samt Vibeke Bing, 
utvecklingssekreterare Närsjukvården Falun föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2007-09-25 att uppdra åt kommunstyrelseför-
valtningen (kommunfastigheter) att utreda förutsättningarna för en lokal för 
familjecentral i Falu kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 2007-11-18 att det tillskapas en Fa-
miljecentral med start hösten 2008 och att verksamheten finansieras inom 
ramen för skolans budget. 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-11-27 för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan att uppdra åt kommundirektören att 
tillse att erforderligt avtal med landstinget och hyresavtal upprättas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-12 
att från hösten 2008 bygga upp en Familjecentral i Falun med Norslunds 
och halva Tiskens vårdcentralers upptagningsområde som bas,  
att uppdra till skolnämnden att inom befintlig budgetram budgetera verk-
samheten från hösten 2008,  
att uppdra till skolnämnden att för kommunens räkning i samarbete med 
kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- och ungdomsnämnden leda 
arbetet med att tillskapa Familjecentralen, samt  
att uppdra åt kommunstyrelsen, i samråd med skolnämnden och social-
nämnden, att tillse att erforderligt avtal med landstinget och hyresavtal teck-
nas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-11-18/arbets 
gruppens förslag daterat 2007-08-28. 

Kommunstyrelsens förslag 2007-11-27, § 260. 

Allmänna utskottets beslut 2007-09-25, § 119. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 172  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  utse en styrgrupp bestående av Dan Westerberg (c), skolnämndens ord-
förande Maria Wilje (fap), socialnämndens ordförande Lilian Eriksson 
(m), kultur och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof Montelius (m) 
samt två oppositionspolitiker, 

att styrgruppen återredovisar sitt arbete till allmänna utskottets sammanträ-
den 2008-03-12, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

Protokollsanteckning 
I styrgruppen deltar även de ledamöter som Landstinget Dalarna utser. 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Landstinget Dalarna 

Skolförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 173  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 173 Vägledningsdiskussion om livsmedelsupphandling 

Diarienummer KS 454/07 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har lämnat en rapport 
daterad 2007-12-05. Ekonomichef Jan Malmberg och upphandlingschef 
Ulla Gustavsson föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2007-09-25 att ärendet återredovisas på all-
männa utskottets sammanträde 2007-12-13, 
att de slutsatser som anges i Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikonto-
ret) skrivelse daterad 2007-09-17 ska vara vägledande för kommande livs-
medelsupphandling, samt 
att skrivelsen från Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) daterad 
2007-09-17 i sista stycket ska ha följande lydelse ”när det gäller förädlade 
produkter ska inriktningen vara att undvika dessa om det kan ske utan att 
kostnaden för kostproduktionen ökar påtagligt samt att nuvarande kök kan 
klara sin produktion utan dessa förädlade produkter”. 

Vägledningsdiskussion genomfördes vid allmänna utskottets sammanträde 
2007-08-15 § 98. 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 samarbete med landstinget inte går att uttala sig förrän det exi-
sterande samarbetet har utvärderats. Generellt sätt är nämnden positiv till ett 
samarbete med landstinget och vill därför att ärendet skall beredas ytterliga-
re före det att något beslut fattas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad 2007-
12-05. 

Allmänna utskottets beslut 2007-09-25 § 119. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse daterad 
2007-09-17. 

Servicenämndens skrivelse daterad 2007-08-21. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ärendet återredovisas till allmänna utskottet 2008-06-18, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 173  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 174  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 174 Information om Vård- och OmsorgsCollege 

Diarienummer KS 861/07 

Ärendet 
Vård- och OmsorgsCollege är ett skyddat varumärke som får användas när 
kvalitetskriterierna är uppnådda och en certifiering är genomförd. Nationella 
rådet godkänner och ger regionen status som Vård- och OmsorgsCollege. 
För att genomföra en ansökan krävs en organisation på både regional och 
lokal nivå. Omvårdnadsförvaltningen, socialförvaltningen och skolförvalt-
ningen i Falu kommun har tillsammans initierat en arbetsgrupp som arbetat 
fram ett diskussionsunderlag. 

Omvårdnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen (personalkon-
toret) föreslår allmänna utskottet besluta att ge i uppdrag till förvaltningarna 
i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och ar-
betsmarknads- och integrationskontoret) att jobba vidare i syfte att inrätta ett 
Vård- och OmsorgsCollege i Falun. 

Omvårdnadschef Tommy Qvarfordth och Kristinegymnasiets rektor Barbro 
Ryneus föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2007-11-14 § 171 att ärendet återredovisas till 
allmänna utskottets sammanträde 2007-12-13. 

Beslutsunderlag 
Omvårdnadsförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens (personal-
kontoret) samordnade tjänsteskrivelse daterad 2007-11-26. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ge i uppdrag till skolnämnden, omvårdnadsnämnden och socialnämnden 
i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och 
arbetsmarknads- och integrationskontoret) att arbeta vidare i syfte att in-
rätta ett Vård- och OmsorgsCollege i Falun. 

Expeditioner 
Omvårdnadsnämnden 

Skolnämnden inklusive omvårdnadsförvaltningens och kommunstyrelseför-
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 174  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

valtningens (personalkontoret) samordnade tjänsteskrivelse daterad 2007-
11-26. 

Socialnämnden inklusive omvårdnadsförvaltningens och kommunstyrelse-
förvaltningens (personalkontoret) samordnade tjänsteskrivelse daterad 2007-
11-26. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
inklusive omvårdnadsförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens 
(personalkontoret) samordnade tjänsteskrivelse daterad 2007-11-26. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 175  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 175 Redovisning av lokala löneöversynsförhandlingar 2007 

Diarienummer KS 896/06 

Ärendet 
Muntlig redovisning av genomförda lokala översynsförhandlingar i Falu 
Kommun. 

Tidigare behandling 

Förhandlingsdelegationen har i protokoll 2007-03-09 gett kommunstyrelse-
förvaltningen (personalkontoret) i uppdrag att genomföra årets löneöver-
synsförhandlingar i enlighet med beslutade prioriteringar. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår Kommunstyrel-
sen att ta informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) missiv daterat 2007-11-
27. 

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 § 176  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 176 Redovisning av ombyggnad av produktionsköket på Ha-
raldsbogymnasiet 

Diarienummer KS 762/06 

Ärendet/tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-12-05 att uppdra åt fastighetschefen att 
anta och teckna avtal med entreprenörer för rubricerad ombyggnad, under 
förutsättning att kommunfullmäktiges beslut 2006-06-15 gäller,  
att ombyggnaden genomförs under förutsättning att kommunfastigheter och 
kommunservice kan finansiera ombyggnaden inom befintlig budget, 
att kommundirektören ges i uppdrag att granska medelproduktionen enligt 
kommunfastigheters förslag och om efterlevnaden av kommunfullmäktiges 
beslut 2006-06-15. 

Efter genomförd projektering och ombyggnation återredovisar nu fastig-
hetschef Olle Wiking ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2006-12-05 § 29. 

Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-15 § 98. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) sammanställning date-
rad 2007-11-27. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  godkänna redovisningen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 177  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 177 E-portalens utbyggnad 

Diarienummer KS 815/06 

Ärendet 
E-tjänsten  har fått en allt större betydelse på den konkurrensutsatta markna-
den. Banktjänster utförs oftast med stöd av e-tjänster. Försäljning på både 
företags- och konsumentmarknaden sker allt oftare på nätet.  

Inom den offentliga sektorn har allt fler myndigheter börjat använda sig av 
masstjänster via nätet. Främst är det statliga myndigheter med stor kundbas 
och några få tjänster. Här är särskilt att uppmärksamma Skatteverket, För-
säkringskassan och arbetsförmedlingarna. Men de flesta statliga myndighe-
ter har olika e-tjänster. 

Tidigare behandling 
Efter att i budgetprocessen 2006 presenterat utgångspunkter för e-tjänster så 
genomfördes en presentation i juni 2007 om e-portalarbetet för allmänna 
utskottet. Konceptet, efter vilket Falu Kommun arbetar, förevisades. Det 
beslutades att kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) 
skulle återkomma och lämna en redovisning för hur arbetet fortlöper. 
IT/Organisationschef Jan E Fors föredrar ärendet. 

Allmänna utskottet beslutade 2007-06-12 § 80 att uppdra åt kommunstyrel-
seförvaltningen (IT/Organisationskontoret) att återredovisa ärendet under 
allmänna utskottets sammanträde 2007-08-15. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) PM daterat 
2007-12-02. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  godkänna kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) 
PM daterat 2007-12-02, samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 178  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 178 IT-säkerhet 

Diarienummer KS 905/07 

Ärendet 
Den relativt snabba utbyggnaden av Informationstekniken och vårt beroende 
av den har ökat behovet av en säkerhetsutveckling som håller jämna steg 
med teknikutvecklingen. Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisations-
kontoret) har vid ett flertal tillfällen, särskilt vid budgetberedningen, påpekat 
behovet av resurstillskott för att klara säkerhetsaspekten. 

Det finns inte endast en teknik- och systemorienterad aspekt på säkerhet, 
utan det handlar i högre grad om en samlad syn på informationssäkerhet, då 
allt större delar av vår samlade informationsmängd är lagrad elektroniskt. 
Våra kommunikationsformer består också i ökad utsträckning av nyttjandet 
av elektronisk och automatiserad teknik. 

Krisberedskapsmyndigheten har på statens uppdrag senare år drivit på ut-
vecklingen av ett systematiskt säkerhetsarbete hos myndigheter (även kom-
muner). Man har dragit upp program för hur säkerhetsarbetet kan bedrivas, 
samt specificerat hur olika säkerhetsdokument kan styra arbetet.  

IT/Organisationschef Jan E Fors informerar om ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) PM daterat 
2007-12-03. 

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 § 179  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 179 Disposition av i IT- utvecklingsmedel 

Diarienummer KS 906/07 

Ärendet 
Varje år ankommer på kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisations- 
kontoret) att genom beslut av allmänna utskottet få godkänt på hur IT-
utvecklingsmedel har använts eller avses att användas. ”Kontot” finns på 
kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) I förslaget från 
kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) redovisas årets 
förslag till disposition, som föreslås användas tillsammans med redan tidiga-
re reserverade medel för utbyggnad av e-portal och e-tjänster. 2006 godkän-
des att medel användes till e-portal/e-tjänster, men formellt måste till ett 
beslut även för 2007 års medel. 

IT/Organisationschef Jan E Fors informerar om ärendet. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 1998-06-16, § 100, bl a att godkänna system 
med personaldatorer med policy i enlighet med förslag daterat 1998-05-31 
samt att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret, 
ekonomikontoret och personalkontoret) att genomföra systemet i enlighet 
med förslaget.  

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade 1998-10-09, § 113, att 
Falu Kommun använder hälften av de besparade arbetsgivaravgifterna, som 
uppkommit via ”leasing” av personaldatorer, för att reducera hyrbeloppet 
till de anställda, att övriga medel används för omkostnader i samband med 
personaldatorsystemet och IT-satsningar samt att dessa medel förfogas av 
kommunstyrelsens allmänna utskott. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) förslag daterat 
2007-12-02. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kostnader för hantering av Hem-PC godkänns för utbetalning av IT-
utvecklingsmedel till Ekonomikontoret  till ett belopp på 12.650 kr, till 
Personalkontoret på 113.750 kr och till IT/Organisation på 297.500 kr, 
samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 179  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  tidigare avsatta IT-utvecklingsmedel på 689 kkr tillsammans med årets 
återstående medel på 449 kkr (summa 1138 kkr) kan disponeras i enlig-
het med förslag 2007-12-02 med början december 2007, medlen inteck-
nas genom avtal. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 180  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 180 Korta informationspunkter från 
IT/Organisationskontoret 

Diarienummer KS 815/06 

Ärendet 
IT/Organisationschef Jan E Fors informerar om punkterna telefoni, handda-
torer samt trådlösa nätverk. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) PM daterat 
2007-12-09. 

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 § 181  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 181 Hunddagis, vägledningsdiskussion 

Diarienummer KS 909/07 

Ärendet 
Sedan några år tillbaka driver kommunservice ett hunddagis på Hälla som 
ett arbetsmarknadsprojekt. Frågan har återigen aktualiserats om det finns 
möjligheter att driva denna verksamhet även under 2008 som ett arbets-
marknadsprojekt. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
har tillsammans med kommunservice i en PM redovisat olika alternativ för 
driften av ett hunddagis under 2008 och vad detta innebär ekonomiskt och 
personellt. 

Sammanfattningsvis innebär ett fortsatt hunddagis på Hälla att det måste 
tillskjutas kommunala medel i storleksordningen drygt 600 000 kr/år för att 
upprätthålla driften 

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar frågan till kommunstyrelsen för 
ställningstagande med beaktande av vad som ovan sagts. 

Servicenämnden beslutade 2007-09-19 att under nuvarande förutsättningar 
lägga ner hunddagis vid årsskiftet 2007-2008. 

Tidigare behandling 
Ärendet har inte tidigare formellt behandlats, dock har en interpellation 
ställts i ärendet 2002 och viss information lämnats under åren. Det finns 
även en skrivelse från vissa hundägare från 2006 om behovet av ett hundda-
gis. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad 2007-12-04. 

Skrivelse från hundägare till kommunstyrelsen och servicenämnden daterad 
2006-12-07. 

Svar på interpellation från Maria Wilje (fap) angående hunddagis daterat 
2003-01-27/Maria Wiljes (fap) interpellation daterad 2002-12-06. 

Servicenämndens beslut 2007-09-19 § 40. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  konstatera att verksamheten inte kan fortsätta inom redovisad kostnads-
ram. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 181  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokollsanteckning 
Allmänna utskottet uppmuntrar och stödjer hunddagis som verksamhet men 
att en eventuell fortsättning av kostnadsskäl måste bli inom privat regi, samt 
att kommunstyrelseförvaltningen ska vara behjälplig i de framtida diskus-
sionerna. 

Expeditioner 
Servicenämnden 

Kommundirektören 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 182  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 182 Kapitalförvaltning med etisk inriktning i kommunens 
förvaltade stiftelser 

Diarienummer KS 817/07 

Ärendet 
Under senare år har, i en ökande utsträckning, krav ställts på en etisk dimen-
sion i samband med kapitalförvaltning. Utvecklingen har gått ifrån att ute-
sluta vissa bolag från ägandet till ett engagemang, där aktieägare i nätverk 
påverkar bolagen i riktning mot ett förbättrat etiskt uppträdande genom kon-
struktiv dialog med bolagen och formella åtgärder på bolagsstämmor. Ute-
slutning från ägandet är härvid sista utvägen.  
Mot denna bakgrund har kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret), 
fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till komplettering av nuvarande, Placer-
ingspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser, med regler om etiska 
restriktioner. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår kommunfullmäk-
tige besluta att fastställa Etisk placeringsrestriktion för Falu kommuns för-
valtade stiftelser enligt bilaga 1, samt att efter andra stycket under punkten 5 
i Placeringspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser infoga ett nytt 
stycke med följande lydelse "Förvaltaren skall i sin förvaltning alltid beakta 
gällande Etisk placeringsrestriktion för Falu kommuns förvaltade stiftelser, 
se bilaga 1". 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15 § 99 om vissa ändringar i pla-
ceringspolicyn som ursprungligen är från 1997-12-11. Vid kommunstyrel-
sens allmänna utskotts sammanträde 2007-10-17 § 141 informerade Pär 
Löfving från Carlson Investment Management AB (Carlson) om kapitalför-
valtning med etisk inriktning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse daterad 
2007-11-20. 

Allmänna utskottets beslut 2007-10-17 § 141. 

Placeringspolicy för Falu kommun förvaltade stiftelser. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås be-
sluta att fastställa Etisk placeringsrestriktion för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser enligt bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikonto-
ret) tjänsteskrivelse daterad 2007-11-20, samt att efter andra stycket under 
punkten 5 i Placeringspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser infoga 
ett nytt stycke med följande lydelse "Förvaltaren skall i sin förvaltning alltid 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 182  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

beakta gällande Etisk placeringsrestriktion för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser, se bilaga 1". 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  fastställa Etisk placeringsrestriktion för Falu kommuns förvaltade stif-
telser enligt bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikonto-
ret) tjänsteskrivelse daterad 2007-11-20, samt 

att  efter andra stycket under punkten 5 i Placeringspolicy för Falu kom-
muns förvaltade stiftelser infoga ett nytt stycke med följande lydelse 
"Förvaltaren skall i sin förvaltning alltid beakta gällande Etisk placer-
ingsrestriktion för Falu kommuns förvaltade stiftelser, se bilaga 1". 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 183  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 183 Ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Dala 
Mitt 

Diarienummer KS 16/07 

Ärendet 
I skrivelse till kommunstyrelsen 2007-11-09 föreslår Räddningstjänstför-
bundet Dala Mitt att kommunen antar en ny förbundsordning för förbundets 
verksamhet. 

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar ärendet för politiskt ställningsta-
gande med beaktande av vad som framförts i kommunstyrelseförvaltningens 
(stadskansliet och ekonomikontoret) tjänsteskrivelse daterad 2007-12-04. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslöt 1998-03-19, § 38, att godkänna förslaget till 
bildande av ett kommunalförbund inom räddningstjänsten för Falu, Bor-
länge och Säters kommuner. Samtidigt godkändes ett konsortialavtal, för-
bundsordning och ett avtal om civilt försvar. I ett senare beslut i kommun-
styrelsen 1998-05-12, § 80, bestämdes starttidpunkten för förbundet till 
1998-10-01. Ett kommunalförbund är en egen juridisk person, men bestäm-
melser om kommunalförbund finns intagna i kommunallagen. 

2007-01-14 lämnade Räddningstjänstförbundet Dala Mitt, nedan Rädd-
ningstjänsten Dala Mitt, ett förslag till handlingsprogram enligt lag om 
skydd mot olyckor för perioden 2007-2010. 2007-03-30 inlämnades ett för-
slag till räddningstjänstavtal för år 2007.  

I skrivelse till kommunen 2007-03-16 föreslog förbundschef Leif Andersson 
att kommunen antar den nya förbundsordningen för Räddningstjänsten Dala 
Mitt. 

Kommunstyrelseförvaltningen yttrade sig till kommunstyrelsen 2007-05-29 
och föreslog kommunstyrelsen att överlämna kommunstyrelseförvaltningens 
skrivelse med bilaga till Räddningstjänstförbundet Dala Mitt för beaktande, 
att uppmana Räddningstjänstförbundet att återkomma med reviderade för-
slag, samt att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att bereda ärendet i 
samråd med övriga medlemskommuner. Kommunstyrelsen beslutade 2007-
06- 05, § 136, i enlighet med förslaget. Härefter har ytterligare diskussioner 
skett mellan medlemskommunerna och förbundet vilket resulterat i ett nytt 
förslag till förbundsordning från förbundet. 

Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2007-09-26 att presidiet ges i upp-
drag att fastställa förslaget till förbundsordningen till respektive medlems-
kommun för antagande efter det att ytterligare kontakter med medlems-
kommunerna tagits, samt att ett PM om bakgrunden till förändringen av 
andelstalen tillsänds förbundsdirektionens ledamöter. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 183  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet och ekonomikontoret) tjänste-
skrivelse daterad 2007-12-04. 

Förbundschefens skrivelse daterad 2007-11-09. 

Förbundsordning daterad 2007-11-08. 

Räddningstjänsten Dala Mitts beslut daterat 2007-09-26 § 48. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås be-
sluta att anta förbundsordningen för Räddningstjänsten Dala-Mitt. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förbundsordningen för Räddningstjänsten Dala-Mitt daterad 2007-
11-08 att gälla från 2008-01-01. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att de nya andelstalen gäller från 2009. 



 23 (25) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 184  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 184 Ändring i reglemente om ansvar, befogenheter och kon-
troll vid betalningar m.m. i Falu Kommun 

Diarienummer KS 880/07 

Ärendet 
Reglementet om ansvar, befogenheter och kontroll vid utbetalningar styr 
hanteringen av betalningar som kommunen gör för egen räkning eller betal-
ningar som kommunen gör for annans räkning vid handhavande av medel 
som kommunen ålagts eller åtagit sig att hantera. Mot bakgrund av teknik-
utveckling m.m. finns det nu anledning att uppdatera reglementet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår kommunfullmäk-
tige besluta att med ändring av beslut i kommunfullmäktige 1987-04-09  
§ 84, 1993-02-11 § 4 respektive 1995-02-09 § 6 fastställa "Reglemente om 
ansvar, befogenheter och kontroll vid betalningar m.m. i Falu kommun" 
daterat 2007-11-21. 

Tidigare behandling 

Nuvarande reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 1987-04-09 § 84 
varefter det har justerats två gånger, dels 1993-02-11 § 4 och dels 1995-02-
09 § 6. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse daterad 
2007-11-21. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås be-
sluta att med ändring av beslut i kommunfullmäktige 1987-04-09 § 84,1993-
02-11 § 4 respektive 1995-02-09 § 6 fastställa "Reglemente om ansvar, be-
fogenheter och kontroll vid betalningar m.m. i Falu kommun" daterat 2007-
11-21. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med ändring av beslut i kommunfullmäktige 1987-04-09 § 84,1993-02-
11 § 4 respektive 1995-02-09 § 6 fastställa "Reglemente om ansvar, be-
fogenheter och kontroll vid betalningar m.m. i Falu kommun" daterat 
2007-11-21. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 185  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 185 Ombyggnad av Svärdsjöskolans hus 01 och produk-
tionslösning 

Diarienummer KS 327/07 

Ärendet 
Svärdsjöskolan hus 01, som inrymmer kök och matsal, är aktuell för om-
byggnad. Olika alternativ för kökens utformning och produktionslösning har 
presenterats för berörda politiska instanser. Vid kommunstyrelsens samman-
träde 2007-10-30 gavs ett uppdrag att komplettera utredningen med inrikt-
ningen att det skall ske tillagning av mat i Svärdsjö. Utredningen visar att 
det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet är att ha två tillagningskök i 
Svärdsjö, detta skall dock vägas mot andra konsekvenser. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår kommunstyrel-
sen besluta:  
att tillagningskök skall finnas på såväl Svärdsjöskolan som Björkhagssko-
lan, enligt alt. 1A: 3, samt 
att ge fastighetschefen i uppdrag att starta detaljprojekteringen för hus 01 
enligt av kommunfullmäktige antaget lokalprogram samt att genomföra 
upphandling av projektet. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats tidigare vid ett flertal gånger behandlats i kommun-
styrelsen och i nämnder. Nedan redogörs för när ärendet senast behandlades 
i kommunstyrelsen eller i en nämnd. 

Skolnämnden tog 2007-03-22 § 37, ställning för alternativ 1A. Alternativet 
innebär ett mottagningskök i Svärdsjöskolan i befintligt läge samt att Björk-
hagsskolan uppgraderas från att idag tillaga mat för 200 portioner till en 
kapacitet för 650-700 portioner. Genom beslutet har skolnämnden ställt sig 
positiv till en investering i hus 01 till ett belopp 22,7 Mkr. Investeringen har 
högsta prioritet enligt skolnämndens prioriteringslista för lokalinvesteringar 
som senast reviderades 2007-09-03. 

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. Ärendet behandlades även 2007-06-19 § 27. 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-05-10 § 78 att anta Lokalpro-
gram/förstudie för Svärdsjöskolan daterad 2007-04-19 i princip, att i den 
fortsatta processen pröva möjligheten att genom omprojektering sänka kost-
naden för entrén. 

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde 2007-10-30 § 244 beslutades 
att huvudmannaskapet för Svärdsjöskolans kök övergår från kommunservice 
till skolförvaltningen samt att mat skall tillagas i ett eller två kök i Svärdsjö. 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) fick i uppdrag att åter-
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 185  2007-12-13 

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

redovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde 2007-12-13. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) kalkyl daterad 2007-
11-27. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta 
att tillagningskök skall finnas på såväl Svärdsjöskolan som Björkhagssko-
lan, enligt alt. 1A: 1 i kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) 
skrivelse, samt att ge fastighetschefen i uppdrag att starta detaljprojektering-
en för hus 01 enligt av kommunfullmäktige antaget lokalprogram samt att 
genomföra upphandling av projektet. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  tillagningskök skall finnas på såväl Svärdsjöskolan som Björkhagssko-
lan, enligt alt. 1A: 1 i kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastighe-
ter) skrivelse, samt 

att  ge fastighetschefen i uppdrag att starta detaljprojekteringen för hus 01 
enligt av kommunfullmäktige antaget lokalprogram samt att genomföra 
upphandling av projektet. 

 

 


