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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-10-15  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 08.30 – 16.15 Plats och tid 

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

Börje Svensson (fp) Maria Gehlin (fap), kl 08.30- 11.55, 
13.15-15.25, §§ 112-115, 118-124 

Ej tjänstgörande 
ersättare Sören Johansson (v) 

Lilian Eriksson (m), kl 08.30-16.10, 
§§ 112-128 

Krister Johansson (s), kl 08.30-12.15, 
§§ 112-117 

Ingrid Näsman (kd) Inger Olenius (mp) 

Kommundirektören §§ 114-115, Kanslichefen §§ 114-129,  
Ekonomichefen, Personalchefen §§ 112-124, Fastighetschefen,  

Övriga deltagare 

IT/Organisationschefen § 114, Stadsbyggnadschefen §§ 112-113,  
Kontorschef Annika Nyström §§ 112-117, Miljöchefen §§ 112-117 
Samordnare Amel Mujic § 113, Utredare John Nises § 113, 
Projektledare Peter Gehlin § 122, Praktikant Sara Nord, 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson 
  

  
Margareta Källgren Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2008-10-23 Justeringens tid och plats 

112 - 129 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Margareta Källgren 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2008-10-15  
Datum när anslaget sätts upp 2008-10-23   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-10-15  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 112 Närvaro av praoelev under sammanträdet .....................................3 

§ 113 Verksamhetsinformation från 
kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och 
integrationskontoret)......................................................................4 

§ 114 Kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag och 
verksamhetsplaner 2009 ................................................................5 

§ 115 Antagande av projektdirektiv för styrning av 
Kommunfastigheter .......................................................................6 

§ 116 Remiss av förslag till genomförandeorganisation för 
Falu kommuns lokala miljöprogram .............................................7 

§ 117 Utökning av antalet platser inom Jobbgarantin .............................8 

§ 118 Vägledningsdiskussion – Energiupphandling ...............................9 

§ 119 Uppföljning av Aditro .................................................................10 

§ 120 Återredovisning av personalnyckeltal och antalet 
anställda vid kommunstyrelseförvaltningen................................11 

§ 121 Vägledningsdiskussion – Upphandling företagshälsovård..........12 

§ 122 Inrättande av Volontärverksamhet/Volontärbyrå i Falun............13 

§ 123 Upphandling av mindre underhållsarbeten..................................15 

§ 124 Rapportering av hyresvakanser per september 2008...................16 

§ 125 Svar på utredningsförslag om 
överförmyndarverksamheten.......................................................17 

§ 126 Svar på motion från Katarina Gustavsson (kd): Ställ krav 
på lämplig utbildningsnivå för personal inom vård och 
omsorg .........................................................................................19 

§ 127 Svar på motion från Inger Olenius (mp), Lars Broman 
(mp), Richard Holmqvist (mp), Lena Lindahl (mp): 
Vegetarisk mat inom skola och äldreomsorg ..............................21 

§ 128 Finansrapport per 2008-08-31 .....................................................23 

§ 129  Fråga angående upphandling av livsmedel..................................24 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

112TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Närvaro av praoelev under sammanträdet

Diarienummer KS 26/08 

Ärendet 
Sara Nord genomför sin praoperiod hos kommunalrådet Dan Westerberg 
veckorna 43-44. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  Sara Nord får närvara vid allmänna utskottets sammanträde 2008-10-15. 

 

Expeditioner 
Sara Nord 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

113TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Verksamhetsinformation från kommunstyrelseförvalt-
ningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)  

Diarienummer KS 26/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
lämnar aktuell verksamhetsinformation och redogör för kontorets uppdrag, 
betydande omvärldsfaktorer, organisationen kring ensamkommande flyk-
tingbarn, nuläget i flyktingmottagningen, feriearbeten 2008, yrkesinriktad 
SFI, inrättande av Lärcentrum i Bjursås/Svärdsjö, vuxenutbildningen, bil-
dande av föreningen DalaWux samt Kulturarvet. 

Ärendet föredras av kontorschef Annika Nyström, samordnare Amel Mujic 
och utredare John Nises. 

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§ 

114TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag och verk-
samhetsplaner 2009           

Diarienummer KS 1/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om kommunstyrelseförvaltning-
ens budgetförslag och verksamhetsplaner 2009. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-10-
09/kommunstyrelsens budget/verksamhetsplan 2009-2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) budgetförslag avseende Be-
slutsorgan, ej förvaltningsanknuten verksamhet och kommundirektören. 

Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2009 för tillväxtprogram, miljöprogram och 
folkhälsoprogram. 

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§ 

115TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Antagande av projektdirektiv för styrning av Kommun-
fastigheter  

Diarienummer KS 407/08 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade i maj 2008 att utreda styr-
ningen av kommunfastigheter (kommunstyrelseförvaltningen) och utsåg i 
samband med detta en politisk styrgrupp för arbetet.  

Under utredningens gång har det framkommit anledning att tydliggöra upp-
draget genom att ta fram direktiv för arbetet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån det uppdrag som lämnats utarbetat 
en projektbeskrivning för godkännande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2008-05-21, § 66. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2008-10-07/projektdirektiv 
daterade 2008-09-04.  

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag samt att 
kommunstyrelseförvaltningen ska lämna en återrapport i ärendet till allmän-
na utskottets sammanträde i januari 2009. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  godkänna projektdirektiven; Styrning av kommunfastigheter, daterad 
2008-09-04 samt 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att lämna en återrapport i 
ärendet till allmänna utskottets sammanträde i januari 2009. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

116TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Remiss av förslag till genomförandeorganisation för 
Falu kommuns lokala miljöprogram   

Diarienummer KS 677/08 

Ärendet 
Den 13 september 2007 antog kommunfullmäktige Falu kommuns lokala 
miljöprogram. Arbetet har efter det fortsatt med att ta fram en åtgärdsplan 
för vad kommunorganisationen och de kommunala bolagen Falu Energi & 
Vatten och Kopparstaden ska göra för att bidra till att miljömålen uppnås. 
Åtgärdsplanen kommer att revideras varje år och sättas i relation till Falu 
Kommuns årliga budgetarbete. För att arbeta med genomförande och upp-
följning av det lokala miljöprogrammet behövs en samlad organisation. 

Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) föreslår att förslaget till genomföran-
deorganisation för Falu kommuns lokala miljöprogram remitteras till samt-
liga förvaltningar och de kommunala bolagen Falu Energi & Vatten och 
Kopparstaden. 

Tidigare behandling 
Antagande av lokalt miljöprogram för Falu kommun i kommunfullmäktige 
2007-09-13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2008-09-30. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
och Roza Güclü Hedins förslag 

att  remittera förslaget till genomförandeorganisation för Falu kommuns 
lokala miljöprogram till samtliga förvaltningar och de kommunala bola-
gen Falu Energi & Vatten och Kopparstaden samt till större miljöorga-
nisationer företrädda i Falu kommun. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) för remiss till berörda. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

117TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 117 Utökning av antalet platser inom Jobbgarantin  

Diarienummer KS 572/08 

Ärendet 
Arbetsförmedlingen har uttryckt behov att i den kommunala organisationen 
få tillgång till fler platser i arbetsmarknadsprogrammet Jobbgarantin, JOB, 
med början under hösten 2008. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår att ytterligare 50-70 platser ska ställas till förfogande under 2008 
och 2009 och lämnar förslag till beslut enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2008-08-14. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  den kommunala organisationen ska ställas till förfogande med ytterliga-
re 50-70 platser för deltagare i Jobbgarantin under 2008 och 2009, 

att placeringarna av deltagare ska ske i proportion till förvaltningarnas stor-
lek, 

att uppmana nämnder och förvaltningar att välvilligt medverka så att Ar-
betsförmedlingens  begäran kan tillmötesgås samt 

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integra-
tionskontoret) att i samverkan med förvaltningar och kontor genomföra 
utökningen av deltagarantalet i Jobbgarantin. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

118TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Vägledningsdiskussion – Energiupphandling 

Diarienummer KS 715/08 

Ärendet 
Ekonomichef  Jan Malmberg redogör för Falu kommuns energiupphandling 
och en vägledningsdiskussion hålls utifrån nuvarande avtal och tillväga-
gångssätt samt strategi för framtida elenergianskaffning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse daterad 
2008-10-07. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta dagens vägledningsdiskussion till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

119TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Uppföljning av Aditro 

Diarienummer KS 462/05 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) redovisar uppföljning av 
personaladministrativa systemet Aditro (f d Personec). 

Personalchef Inger Klangebo föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 

På allmänna utskottets sammanträde 2006-08-15 beslutades att arbetet med 
det personaladministrativa systemet Personec-P skulle återredovisas i febru-
ari 2007. Vid allmänna utskottets sammanträde 2007-09-25 beslutades att 
återredovisa ärendet på allmänna utskottets sammanträde februari 2008. 
Denna återredovisning blev framflyttad till allmänna utskottets sammanträ-
de i oktober 2008. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2008-09-
30. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet.  

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

120TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Återredovisning av personalnyckeltal och antalet an-
ställda vid kommunstyrelseförvaltningen 

Diarienummer KS 51/08 

Ärendet 
Personalchef Inger Klangebo lämnar redovisning av statistik avseende per-
sonalnyckeltal för kommunstyrelseförvaltningen. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2008-04-16 att ärendet om antalet anställ-
da/personalnyckeltal för kommunstyrelseförvaltningen återredovisas två 
gånger per år och nästa gång på allmänna utskottets sammanträde den 15 
oktober. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2008-04-16, § 38. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ärendet om antalet anställda/personalnyckeltal för kommunstyrelseför-
valtningen återredovisas nästa gång på allmänna utskottets sammanträde 
i april 2009. 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

121TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 121 Vägledningsdiskussion – Upphandling företagshälso-
vård 

Diarienummer KS 300/08 

Ärendet 
Personalchef Inger Klangebo lämnar en muntlig redovisning om läget avse-
ende upphandling av företagshälsovård och allmänna utskottet håller en 
vägledningsdiskussion i ärendet. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har i protokoll 2008-04-29 gett kom-
munstyrelseförvaltningen (personalkontoret) i uppdrag att genomföra förny-
ad upphandling av företagshälsovård. Innevarande avtal löper till 2009-06-
30. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2008-04-29, § 39. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta dagens vägledningsdiskussion till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

122TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Inrättande av Volontärverksamhet/Volontärbyrå i Falun  

Diarienummer KS 217/08, KST 170/03 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om Falu Kommun under en 
projektperiod ska delta i konceptet Volontärbyrå. 
 
Syfte med volontärverksamhet ur volontärens och ideella organisationens  
infallsvinkel; 
Medlemskap i organisationer är inte längre en grundförutsättning för ideellt 
engagemang – många väljer i stället att individuellt ställa upp som frivilliga 
vid arrangemang, humanitära eller sociala insatser. För att möta ett sådant 
behov finns bland annat Volontärbyrån – en organisation som försöker  
kanalisera människors vilja till engagemang och som kan anpassa det till 
individuella önskemål och ambitionsnivåer. Mycket talar för att det dessut-
om i längden leder till att flera engagerar sig ideella organisationer. Därige-
nom har denna nya organiseringsform kommit att bidra till att bredda rekry-
teringen till ideella organisationer och till ideellt arbete. 

Syftet med volontärverksamhet ur kommunens infallsvinkel är att bidra till 
att stimulera välfärdsarbetet i Falun samt arbeta offensivt med det socioeko-
nomiska perspektivet ur ett kommunalt perspektiv. Varje satsad krona gene-
rerar i ett större ekonomiskt utfall via de olika frivilliginsatserna. 
Under hösten 2007 inleddes förnyade diskussioner inom kommunen och 
inom vissa frivilliga organisationer om volontärverksamhet på bred basis 
utifrån olika perspektiv. En kontakt togs från kommunens sida med Volon-
tärbyrån i Stockholm och tjänstemän från omvårdnadsförvaltningen och 
stadskansliet gjorde ett besök på Volontärbyrån. Besöket tydliggjorde den 
totala samhällsnyttan av volontärverksamhet i Falun. Besöket följdes av 
dialoger mellan aktörer från Falu kommun och en del av Faluns frivilligor-
ganisationer under 2008. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att en volontärverk-
samhet inrättas i projektform under perioden 2009-2011 och att projektet 
finansieras med 200 kkr under projektperioden. 

Tidigare behandling 
Volontärverksamhet i form av Volontärbyrå/Frivilligcentral i Falun har tidi-
gare varit föremål för diskussion och utredning inom kommunstyrelsens 
allmänna utskott under åren 2003-2005. Vid det tillfället var ett genomfö-
rande ej möjligt på grund av att den organisatoriska placeringen i Falun inte 
kunde lösas. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade vid sammanträdet 2008-03- 
12 § 26 att bl.a remittera förslaget till berörda frivilligorganisationer samt 
berörda nämnder. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

122TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Protokoll från socialnämnden 2008-04-23, § 76/tjänsteskrivelse 2008-03-26. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2008-05-21, §83/tjänsteskrivelse 2008-
05-08. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2008-04-24, § 35/ tjänsteskri-
velse 2008-04-07. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2008-04-16, § 56/tjänsteskrivelse 
2008-03-31. 

Protokoll från servicenämnden 2008-04-08, § 13/tjänsteskrivelse 2008-03-
26. 

Protokoll från skolnämnden 2008-05-15, § 56/tjänsteskrivelse 2008-04-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens  (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2008-09-30/ 
skrivelse 2008-02-02, reviderad 2008-09-21. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  inrätta en volontärverksamhet i projektform under perioden 2009-2011 
enligt skrivelsen 2008-02-02, reviderad 2008-09-21 samt  

att  finansiera projektet med 200 kkr under projektperioden via anslaget 
K730.100203 Särskilda framtidsprojekt. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

123TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 123 Upphandling av mindre underhållsarbeten  

Diarienummer KS 698/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) lämnar återrapportering 
av utfall upphandling underhålls arbeten inom områdena målning, tak och 
entre partier och föreslår att informationen ska tas till protokollet. 

Tidigare behandling 
Vid allmänna utskottets sammanträde 2008-05-21 beslutades att kommun-
fastigheter skulle återredovisa utfallet av entreprenadförfrågan på upphand-
ling av mindre underhållsarbeten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2008-
10-07. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

124TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Rapportering av hyresvakanser per september 2008  

Diarienummer KS 459/08 

Ärendet 
Sammanställning av kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter)  
uppsagda och vakanta lokaler och bostäder samt omvårdnadsförvaltningens 
och socialförvaltningens uppsagda och vakanta bostäder där kommunfastig-
heter upprättar kontrakt och debiterar hyror. Dagsläget per 2008-09-30. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att arbetet med 
att minimera vakanskostnader, utifrån dagens diskussion ska fortgå. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet informerades om ärendet vid sammanträde 2008-06-18 
och beslutade då att återrapportering av ärendet ska ske på allmänna utskot-
tets sammanträde 2008-10-15. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2008-
10-06. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) utifrån dagens dis-
kussion fortsätter arbetet med att minimera vakanskostnader samt 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att lämna 
en återrapport avseende hyresvakanser till allmänna utskottets samman-
träde i januari 2009. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

125TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125 Svar på utredningsförslag om överförmyndarverksam-
heten  

Diarienummer KS 466/08 

Ärendet 
Region Dalarnas nämnd för primärkommunala frågor har översänt utredning 
om Överförmyndarens verksamhet i Dalarnas kommuner för eventuellt be-
aktade. Utredningen kartlägger och analyserar Dalarnas kommuners över-
förmyndarverksamhet i ett organisations- och rättssäkerhetsperspektiv. I 
utredningen lämnas alternativa förslag på samarbetsmöjligheter mellan 
kommunerna i länet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att allmänna utskottet 
ska besluta att meddela Region Dalarna att Falu Kommun ställer sig positiv 
till att en fortsatt utredning med inriktning på samarbete genom avtalssam-
arbete. 

Tidigare behandling 

Region Dalarnas nämnd för primärkommunala frågor har diskuterat frågan 
om överförmyndarverksamheterna inom länet kopplat till rättssäkerhet och 
eventuellt behov av samordning i länet för att effektivisera verksamheten 
m.m. I anslutning till det har ett uppdrag lämnats att utreda frågan närmare. 
När utredningsuppdraget återredovisades till Region Dalarna beslutades att 
den lämnades över för kännedom och vidare hantering av utredningens för-
slag till organisation av överförmyndarverksamheten till berörda kommuner 
och överförmyndare i länet. Ärendet har i det sammanhanget anmälts till 
kommunstyrelsen i Falu Kommun under våren 2008.  

Härefter har Föreningen Sveriges överförmyndares lokalavdelning skrivit 
till kommunerna med ett önskemål att man initierar en diskussion om en 
organisatorisk utformning av länets överförmyndarverksamheter. Region 
Dalarna har meddelat att man, vid intresse från kommunerna, kan utreda 
frågan vidare. 

Beslutsunderlag 
Utredning från Region Dalarna 2008-04-26. 

Skrivelse från Föreningen Sveriges överförmyndares lokalavdelning för 
Dalarnas län 2008-06-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2008-09-19. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

125TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  meddela Region Dalarna att Falu Kommun ställer sig positiv till att en 
fortsatt utredning med inriktning på samarbete genom avtalssamverkan. 

 

Expeditioner 
Region Dalarna 

Föreningen Sveriges överförmyndares lokalavdelning för Dalarnas län 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

126TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Svar på motion från Katarina Gustavsson (kd): Ställ krav 
på lämplig utbildningsnivå för personal inom vård och 
omsorg  

Diarienummer KS 346/08 

Ärendet 
Katarina Gustavsson föreslår att kommunfullmäktige ska besluta: 

 - Att upprätta en lista över alla tjänster som innehas av personal med en 
utbildning som ej motsvarar minst undersköterskeutbildning. På så sätt kan 
personal med en utbildningsnivå lägst motsvarande undersköterskenivå ges 
möjlighet att söka olika tjänster när de blir tillgängliga. Rapportering om 
sammansättning av personalgrupperna ska uppdateras enligt ovan.  

- Att den nyligen antagna policyn verkligen blir grundligt implementerad för 
att säkerställa att en så hög utbildningsnivå som möjligt blir verklighet inom 
vården och omsorgen inom omvårdnadsförvaltningen. 

- Att uppmana omvårdnadsförvaltningen att beakta nödvändigheten av 

att personalen som anställs i större utsträckning bör vara med invandrarbak-
grund. 

- Att utbilda de som rekryterar personal till vård och omsorg. 

- Att rekrytering till sommarjobb eller timanställning i alla lägen sker bland 
annat via vårdprogrammen eller likvärdiga utbildningar inom vård och om-
sorgsyrken. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar sammanvägda 
synpunkter, efter yttranden från övriga remissinstanser, på motionärens för-
slag till att-satser och föreslår motionärens att-sats 1 avslås, 
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2008-
09-17 konstatera att att-satserna 2 och 4 ska anses besvarade samt 
att bifalla motionärens att-sats 3 och 5 samt uppdra till socialnämnden och 
omvårdnadsnämnden att upprätta handlingsplaner för att uppnå målen. 

Tidigare behandling 
Omvårdnadsnämnden beslutade 2008-08-27 att inge förvaltningens yttrande 
till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

Socialnämnden beslutade 2008-09-24 att inge förvaltningens yttrande till 
kommunstyrelsen som svar på remissen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2008-04-14. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2008-08-27, § 125/tjänsteskrivelse 
2008-07-23. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

126TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2008-09-
17. 

Protokoll från socialnämnden 2008-09-24, § 138/tjänsteskrivelse 2008-07-
31. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Motionen är besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) yttrande 2008-09-17. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  motionen är besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltning-
ens (personalkontoret) yttrande 2008-09-17. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

127TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127 Svar på motion från Inger Olenius (mp), Lars Broman 
(mp), Richard Holmqvist (mp), Lena Lindahl (mp): Vege-
tarisk mat inom skola och äldreomsorg 

Diarienummer KS 344/08 

Ärendet 
Inger Olenius, Lars Broman, Richard Holmqvist och Lena Lindahl föreslår 
att kommunfullmäktige ska besluta, att erbjuda vegetarisk mat inom både 
skola och äldreomsorg. För att ge både anordnare och konsumenter chans 
till invänjning kan det till att börja med gälla en måltid i veckan, som ett 
steg i rätt riktning, både för miljön och hälsan. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i samordnat ytt-
rande att motionärernas förslag om införande av vegetariskt alternativ - in-
ledningsvis med en måltid per vecka ska tillmötesgå genom att 
- inom skolnämndens ansvarsområde under vårterminen 2009 på en grund-
skola per distrikt på prov erbjuda eleverna vegetarisk mat, för att sedan ut-
värdera försöket och 
 - inom servicenämndens ansvarsområde inom skolan på försök under höst-
terminen 2008 erbjuda en vegetarisk rätt/vecka och inom äldreomsorgen 
erbjuda vegetariskt alternativ när kunden så önskar samt att försöka öka de 
vegetariska inslagen i den ordinarie menyn. 

Tidigare behandling 
Servicenämnden beslutade 2008-06-10 att inge förvaltningens yttrande som 
svar på remissen. 

Omvårdnadsnämnden beslutade 2008-08-27 att inge förvaltningens yttrande 
som svar på remissen. 

Skolnämnden beslutade 2008-08-28 att inge förvaltningens yttrande som 
svar på remissen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Inger Olenius, Lars Broman, Richard Holmqvist och Lena Lin-
dahl daterad 2008-04-10. 

Protokoll från servicenämnden 2008-06-10, § 22/tjänsteskrivelse 2008-05-
21. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2008-08-27, § 115/tjänsteskrivelse 
2008-06-03. 

Protokoll från skolnämnden 2008-08-28, §71/tjänsteskrivelse 2008-05-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-09-
10. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

127TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till motionen med hänvisning till kom-
munstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2008-09-10. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  motionen är bifallen med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
(ekonomikontoret) yttrande 2008-09-10. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 

128TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Finansrapport per 2008-08-31  

Diarienummer KS 262/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) avlämnar rapport rörande 
medelsförvaltningen inom kommunkoncernen per 2008-08-31 och föreslår 
att informationen ska tas till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-09-
22/Finansrapport per 2008-08-31. 

Yrkanden 

Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 129 

TT
  2008-10-15  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129  Fråga angående upphandling av livsmedel 

Diarienummer KS 17/08 

Ärendet 
Ledamoten Bo Jönsson väcker frågan om inköp av halvfabrikat vid upp-
handling av livsmedel och önskar en redovisning i allmänna utskottet av 
kostansvariga i frågan. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet informerades 2008-09-16 om genomförandet av upp-
handling av livsmedel i rapport som sammanställts för att ge information om 
de krav och villkor som legat till grund för den upphandling av livsmedel 
som pågår i kommunen. Allmänna utskottet beslutade även att upprätta avtal 
med antagna leverantörer. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att möte om rubricerade kommer att ske under 
vintern 2009 och att kostansvariga på omvårdnadsförvaltningen, skolför-
valtningen och kommunservice ska inbjudas att delta. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen  


	 

