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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-03-14  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 8.30 – 12.10, 13.15-17.20 Plats och tid 

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

Börje Svensson (fp) Sten H Larsson (fap) Ej tjänstgörande 
ersättare Inger Olenius (mp), ej del av § 33, ej 

§ 37 
Ulf Elgemyr (fap) ej del av § 33, ej § 
37 

Ingrid Näsman (kd), ej del av § 38 Lilian Eriksson (m) ej del av § 33, ej 
§ 38, ej § 41, ej §§ 45-47, ej § 49 Sören Johansson (v) 

Maria Wilje (fap), ej del av § 33  

Kommundirektören Övriga deltagare 
Se även sid 2 Kanslichefen, ej del av §  33, ej § 44 

Ekonomichefen, ej del av § 33, ej § 37  
Fastighetschefen, ej § 38, ej §§ 45-47, ej § 49 
Personalchefen, ej del av § 33,  ej §§ 34-36, ej §§ 39-40 
Miljöchefen, ej del av § 33, ej §§ 34-36 
IT/organisationschefen, del av §§ 41-42  

  
Monica Jonsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2007-03-19 Justeringens tid och plats 

33 – 49 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
 

Sekreterare ……………………………………………………………... 
Taimi Hermansson 
  
 Ordförande ………………………………………………………….….. 
Dan Westerberg 
  
 Justerande ………………………………………………………….….. 
Monica Jonsson 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2007-03-14  
Datum när anslaget sätts upp 2007-03-20  
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2007-03-14  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Övriga deltagare vid sammanträdet: 
Del av § 33: Omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-
Nordlund 

Delar av § 33: Representanter för Kommunstyrelseförvaltningen (kommun-
fastigheter): Avdelningscheferna Niklas Linnsén och Anders Brodin, utreda-
re Paula Aspfors, ekonom Rita Björnfot och samordnare Rune Bjurman 

§ 34: Markchef Karin Eliasson 

Driftchefen vid Kommunservice Anders Runström, §§ 39-40 

Projektledare Ulrica Jansson Kommunstyrelseförvaltningen (personalkonto-
ret) § 37 

Konsumentrådgivare Veronica Lidman Ek, § 43 

§ 44: Annika Nyström, chef för arbetsmarknads- och integrationskontoret, 
controller Ulf Jacobsson och Jerker Dalström, chef för arbetsmarknadsenhe-
ten 

 



 3 (26) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott T§ 33   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 33  Verksamhetsinformation från 
Kommunstyrelseförvaltningen – kommunfastigheter ...................4 

§ 34 Fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet, ev försäljning - 
återredovisning från kommunstyrelsens allmänna utskott 
2006-11-29 ....................................................................................6 

§ 35 Västra skolan – framtida inriktning...............................................7 

§ 36 Extern uthyrning av Annexet.........................................................9 

§ 37 Slutredovisning av projektet Attraktiv arbetsgivare 
friskvård/hälsa .............................................................................10 

§ 38  Vägledningsdiskussion – rökfri arbetstid ....................................11 

§ 39  Anpassning av lokaler för kommunservice, centralförråd 
och matpacketering......................................................................12 

§ 40 Falu kommuns framtida kostverksamhet - information 
om genomförandeplanen för den nya organisationen .................14 

§ 41 Verksamhetsinformation från Lokala 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) ...............................................15 

§ 42  Ny organisation för folkhälsoarbetet ...........................................16 

§ 43 Verksamhetsinformation från 
Kommunstyrelseförvaltningen – stadskansliet, 
Konsument Falun.........................................................................17 

§ 44 Verksamhetsinformation från 
Kommunstyrelseförvaltningen – arbetsmarknads- och 
integrationskontoret: Arbetsmarknadsläget i Falun samt 
situationen för plusjobb ...............................................................18 

§ 45 Redovisning av motioner vilkas beredning per 
2007-02-21 ej slutförts ................................................................20 

§ 46 Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s): Förslag 
till ny regel för kommunala tjänstemäns deltagande i 
privata bolagsstyrelser .................................................................21 

§ 47  Yttrande över revisionsrapport angående övergripande 
granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
med fokus på intern kontroll........................................................23 

§ 48 Översyn av samverkansberedningens organisation och  
arbetsformer.................................................................................25 

§ 49 Integrationsverkets förfrågan om ökat 
flyktingmottagande i Falu kommun ............................................26 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 



 4 (26) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 33   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33  Verksamhetsinformation från Kommunstyrelseförvalt-
ningen – kommunfastigheter

Ärendet 
Fastighetschef Olle Wiking inleder verksamhetsinformationen om Kom-
munfastigheter med att berätta om kontorets organisation och innehållet i 
personalpärmen.  

Företrädare för Kommunfastigheter informerar vidare om följande ärenden: 

Lokalförsörjningsplan – skolfastigheter                  
                                                         Diarienummer KST 93/03 och KS 68/07 
Arbete har pågått enligt uppdrag med revidering av lokalförsörjning skolfas-
tigheter. Bussrundtur till ett axplock av skolor genomfördes i oktober 2006. 
Kontinuerligt samarbete har pågått i projektgrupp främst mellan skolför-
valtning och kommunfastigheter. Möte med övriga intressenter inom kom-
munen har skett i december 2006. Lokalförsörjning Strategisk plan 10 år  
gällande skolfastigheter, har siktet inställt på beslut i maj med kontinuerlig 
årlig uppdatering. 

Kulturnämnden föreslår i beslut 2007-02-22 att kommunstyrelsen skall upp-
dra åt kommunfastigheter att till vårterminen 2008 ta fram nya lokaler för 
fritidsverksamheten i Gruvriset. 

Fastighetschef Olle Wiking, avdelningschef Niklas Linnsén och utredare 
Paula Aspfors föredrar rubricerade ärende. Lokalförsörjning Strategisk plan 
10 år för respektive skoldistrikt utdelas till ledamöterna. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas med anledning av kulturnämndens beslut om fri-
tidsgården i Gruvriset att Kommunfastigheter redan har uppdraget att säker-
ställa lokaler för fritidsverksamheten i Gruvriset. 

 

Personalsituationen vid kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om (Kommunfastigheters ålders-
struktur 2007 utdelas till ledamöterna): 
1. Rekryteringsbehov. 
2. Egen personal contra egna tjänster 
3. Återbesättning av tjänster med anledning av kommande pensionsavgång-
ar. 

 

Vägledningsdiskussion om äldreboendet, Falu kommun - ombyggnad av 
befintligt äldreboende alt nybyggnad 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om ärendet. 

Omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund deltar 
under punkten. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott �   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Energibesparingsarbetet  - kommunfastigheter 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) redogör i PM 2007-03-
01 för energibesparingsarbetet inom kommunstyrelsen. Fastighetschef Olle 
Wiking, ekonom Rita Björnfot och samordnare Rune Bjurman informerar  
om: 
1. Virtuella gruppens arbete. 
2. Löpande energieffektiviseringsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) PM 2007-03-01. 

 

Planerat arbete med underhåll och drift inom kommunens samlade fastig-
hetsbestånd  
Fastighetschef Olle Wiking och avdelningscheferna Niklas Linnsén och 
Anders Brodin informerar om planerat arbete med underhåll och drift inom 
kommunens samlade fastighetsbestånd (exempel på hyreskontrakt delas ut). 

 

Information om Kulturfyren               Diarienummer KST 30/04 
Fastighetschef Olle Wiking lämnar aktuell information om projektet ”Kul-
turfyren”. 

 

Redovisning av vakanta bostäder/lokaler 
Fastighetschef Olle Wiking informerar om ärendet, sammanställningarna 
”Uppsagda inhyrda lokaler och lägenheter 2007-02-23”, ”Normalvakanta 
lokaler och lägenheter 2007-02-23” och ”Vakanta lokaler och lägenheter 
2007-02-23” delas ut. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag  

att  ta ovanstående informationer till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 



 6 (26) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 34Fa  2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet, ev försäljning - åter-
redovisning från kommunstyrelsens allmänna utskott 
2006-11-29 

Diarienummer KST 93/93 

Ärendet 

Stadsbyggnadskontoret redovisar ärendets historik i yttrande daterat 2007-
03-06. 
Markchef  Karin Eliasson och fastighetschef Olle Wiking informerar om 
ärendet. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet beslutade 2006-03-14, § 28 att ge i uppdrag åt kommun-
styrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och kommunfastigheter) att 
utreda möjligheten till försäljning av hela eller delar av fastigheten samt att  
återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 23 maj 2006. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23, § 70 att ta vägledningsdiskussio-
nen till protokollet samt att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (kom-
munfastigheter) att återrapportera ärendet till kommunstyrelsens allmänna 
utskotts sammanträde den 29 november 2006. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-11-29 att ta informationen till protokol-
let samt att ärendet ska återredovisas på allmänna utskottets sammanträde         
2007-03-14. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag  

att  försälja fastigheten samt  

att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och 
kommunfastigheter tillsammans) att ombesörja försäljningen genom 
mäklare. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och kommunfastig-
heter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 35   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Västra skolan – framtida inriktning 

Diarienummer KST 93/03 

Ärendet 

Oppositionen i Falun (socialdemokraterna, miljöpartiet de gröna och väns-
terpartiet) föreslår 2007-02-05 att kommunstyrelsen ska besluta att genom-
föra ett särskilt projekt kring Västra skolan i enlighet med deras skrivelse 
med egen styrgrupp som utreder och kommer med ett helhetsförslag på 
Västra skolans framtida användning. 

Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om förslaget till styrgrupp. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09, § 37 bl. a. att Västra skolan ska 
avvecklas som kommunal skola med start fr.o.m. läsåret 2008/2009 och med 
avslutning efter läsåret 2009/2010 och att uppdra till kommunstyrelsen att 
undersöka olika möjligheter för och förbereda användningen av lokalerna 
vid Västra skolan för andra lämpliga verksamheter. 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-02-21, under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut enligt ovan, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen 
att undersöka olika möjligheter för och förbereda användningen av lokalerna 
vid Västra skolan för andra lämpliga verksamheter 

Allmänna utskottet beslutade 2007-01-07, § 5 att uppdra till lokalförsörj-
ningsgruppen att se över planen för lokaler i Falu kommun utifrån dagens 
diskussion och lämna en redovisning vid allmänna utskottets sammanträde 
den 14 mars 2007. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteutlåtande 2007-
02-08 samt planritningar. 

Oppositionen i Faluns (socialdemokraterna, miljöpartiet de gröna och väns-
terpartiet) förslag 2007-02-05. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag  

att  utse en styrgrupp för Västra skolans framtida inriktning bestående av 
kommunstyrelsens presidium och respektive ordförande i skolnämnden, 
socialnämnden och kulturnämnden. Kommundirektören handhar styr-
gruppens sekretariat. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 35   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Valda i styrgruppen 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och kommundirektören 

Oppositionsråd Jonny Gahnshag) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 36   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Extern uthyrning av Annexet 

Diarienummer KS 61/07 

Ärendet 

Fastighetschef Olle Wiking lämnar aktuell information om extern uthyrning 
av annexet  (planeringsskiss utdelas). 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet informerades om ärendet vid sitt sammanträde i januari. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag  

att  uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att gå 
vidare i diskussionerna med berörda intressenter. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

 



 10 (26) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 37T   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Slutredovisning av projektet Attraktiv arbetsgivare 
friskvård/hälsa 

Ärendet 
I augusti 2002 startade projektet Attraktiv arbetsgivare - friskvård/hälsa. 
Projektet syftade till att utveckla Kommunens interna friskvårdsarbete och 
fokuserade på att öka kunskapen om hälsofrämjande arbete hos olika mål-
grupper, utveckla metoder och verktyg samt utveckla verksamheten kring 
friskvårdsinspiratörerna. Under 2006 har projektet avrundats och avslutats 
och ingår nu i ordinarie verksamhet. Projektledare har varit Ulrica Jansson, 
personalkontoret och i styrgruppen har ingått socialchef, ekonomichef, skol-
chef, trafik- och fritidschef samt personalchef. 

Projektledare Ulrica Jansson informerar om projektet Attraktiv arbetsgivare 
friskvård/hälsa. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) redovisning daterad 
2007-03-07. 

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§ 38 

T
  2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38  Vägledningsdiskussion – rökfri arbetstid 

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. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) initierar i tjänsteskrivelse 
2007-02-26 på uppdrag av allmänna utskottets ordförande en väglednings-
diskussion i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Underlag från Sveriges kommuner och landsting – rökfri arbetstid i kom-
munerna – ett strategiskt beslut. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse daterad 
2007-02-26. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att utifrån 
diskussionen vid dagens sammanträde ge förslag till strategiskt beslut 
om rökfri arbetstid i Falu kommun att redovisas vid sammanträde med 
allmänna utskottet den 12 juni. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 39 

T
  2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39  Anpassning av lokaler för kommunservice, centralförråd 
och matpacketering 

Diarienummer KS 254/07 

Ärendet 
Under 2006 har Kommunservice initierat förändrat lokalbehov för sin verk-
samhet vid Ingarvet, centralförråd, och matpacketering som idag är förlagd i 
en av Landstingets lokaler. 

Kulturarvet på Ingarvet är det alternativ som ansetts vara lämpligt för detta 
ändamål och ett arbete påbörjades under 2006 med förstudie och förprojek-
tering med de tilltänkta lokalerna. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår i yttrande 
2007-02-08 att allmänna utskottet skall besluta att uppdra till fastighetsche-
fen att påbörja upphandling av rubricerad ombyggnad samt att ombyggna-
den genomförs under förutsättning att Kommunfastigheter och Kommun-
service kan finansiera ombyggnaden inom sina respektive budget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) PM 2007-02-08. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ombyggnaden genomförs under förutsättning att Kommunfastigheter 
och Kommunservice kan finansiera ombyggnaden inom sina respektive 
budget. 

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del – under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan -  

att  uppdra till fastighetschefen att påbörja upphandling av rubricerad om-
byggnad. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige har beslutat att genomförande av investeringsobjekt 
överstigande 3 mkr skall anmälas och prövas av kommunstyrelsens allmän-
na utskott. Ekonomichef Jan Malmberg meddelar att rubricerade objekt kan 
genomföras likviditetsmässigt.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 39 

T
  2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunservice och Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 40T   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Falu kommuns framtida kostverksamhet - information 
om genomförandeplanen för den nya organisationen  

Diarienummer KS 149/05 

Ärendet 
Anders Runström, driftschef vid kommunservice, lämnar en lägesrapport  
om genomförandeplanen för Falu kommuns framtida kostverksamhet. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15 att fastställa ”Resonemangsför-
slag II” version 4.1 att gälla för Falu kommuns framtida kostverksamhet, 
vidare uppdrogs till kommunstyrelsen, servicenämnden, skolnämnden och 
socialnämnden att verkställa beslutet samt att de organisatoriska förändring-
arna skall vara genomförda senast 2007-01-01. 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-05 att ge kommunstyrelseförvaltning-
en i uppdrag att upprätta en genomförandeplan för den nya organisationen.  

Ärendet har därefter återredovisats vid allmänna utskottets sammanträden 
2006-09-26, 2006-10-17, 2006-11-29, 2006-12-19 och 2007-01-17. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde den 12 juni 
2007 samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 41   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Verksamhetsinformation från Lokala Brottsförebyggan-
de Rådet (BRÅ)

Diarienummer KS 225/07 

Ärendet 
Peter Gehlin, samordnare BRÅ, informerar om Faluns lokala Brottsföre-
byggande råd. 

Beslutsunderlag 
Information om Faluns lokala Brottsförebyggande råd/BRÅ daterad 2007-
02-21. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag  

att ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
BRÅ 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 42 

T
  2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42  Ny organisation för folkhälsoarbetet 

Diarienummer KS 765/06 

Ärendet 
Inom kort kommer Falu kommun att ha styrdokument antagna inom alla tre 
dimensionerna av Hållbar utveckling; Tillväxtprogram med mål inom den 
ekonomiska dimensionen – lokala tillväxtmål; Folkhälsoprogram med mål 
inom den sociala dimensionen – lokala folkhälsomål; och Miljöprogram 
med mål inom den ekologiska dimensionen – lokala miljömål. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och miljö) föreslog 2006-11-
11 hur arbetet inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling ska ske – 
d v s det Lokala folkhälsoarbetet. Genom detta klarläggs hur arbetet med att 
genomföra Folkhälsoprogrammet och uppnå de lokala folkhälsomålen, ska 
organiseras. Vidare föreslås en organisation under kommunstyrelsens ut-
vecklingsutskott . 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och miljö) lämnar diskussions-
underlag i tjänsteskrivelse daterad 2007-03-06 samt samrådsredogörelse 
efter remissbehandlingen 2007-03-05. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2006-12-19 bl a att remittera 
förslaget till organisation av folkhälsoarbetet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet och miljö) tjänsteskrivelse 
2007-03-06 och samrådsredogörelse daterad 2007-03-05. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag 

att  uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och miljö) att 
utifrån diskussionerna vid dagens sammanträde utarbeta förslag i ären-
det inför sammanträde med allmänna utskottet den 19 april samt 

att i övrigt ta dagens diskussion till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och miljö) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 43T   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Verksamhetsinformation från Kommunstyrelseförvalt-
ningen – stadskansliet, Konsument Falun 

Diarienummer KS 146/07 

Ärendet 
I ärendet föreligger rapporten ”Konsument Falun 2006, konsumentvägled-
ning, budget- och skuldrådgivning” 

Konsumentrådgivare Veronica Lidman Ek informerar om ärendet. 

Tidigare behandling 
Konsument Falun redogör årligen resultatet av föregående verksamhetsår 
inför kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse från Konsument Falun. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs 
förslag  

att  ta informationen om Konsument Faluns verksamhetsår 2006 till proto-
kollet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet, Konsument Falun) 

 



 18 (26) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 44T   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Verksamhetsinformation från Kommunstyrelseförvalt-
ningen – arbetsmarknads- och integrationskontoret: Ar-
betsmarknadsläget i Falun samt situationen för plusjobb 

Ärendet 
Arbetsmarknadsstyrelsen informerar 2007-02-15 om förändringar i plusjobb 
från den 15 mars 2007. 

Annika Nyström, chef för arbetsmarknads- och integrationskontoret och 
Jerker Dalström, chef för arbetsmarknadsenheten, informerar om Arbets-
marknadsläget i Falun samt situationen för plusjobb. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår i missiv 2007-03-09 att utskottet skall besluta att uppmana Kom-
munstyrelsen och nämnderna att utifrån förändrade förutsättningar enligt 
Arbetsmarknadsstyrelsens redovisning 070215 göra en omedelbar ekono-
misk översyn och ta ställning till eventuella konsekvenser härav. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknadsstyrelsens information 2007-02-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
missiv daterat 2007-03-09. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg 
förslag 

att  uppdra till de nämnder/kommunstyrelsekontor som har plusjobbare att 
utifrån de ändrade ekonomiska förutsättningarna redovisa situationen 
vad gäller antalet plusjobb samt arbetsuppgifter för dessa till allmänna 
utskottets sammanträde den 19 april samt särskilt svara på följande frå-
geställningar: 

1. Hur många av plusjobbarna kan, ev. efter nödvändig kompetensutveck-
ling, inrymmas i Er ordinarie verksamhet t.ex. för att fylla uppkomna 
vakanser?  

2. I vilken mån kan Er nämnd/kommunstyrelsekontor delfinansiera den 
kostnad som behållande av plusjobben innebär?  
samt 

att  uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att sammanställa ovanstående 
och återrapportera till allmänna utskottet den 19 april. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 44T   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelsekontoren och nämnderna inkl Arbetsmarknadsstyrelsens 
redovisning 2007-02-15 och Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmark-
nads- och integrationskontoret) missiv 2007-03-09 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 45T   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Redovisning av motioner vilkas beredning per 
2007-02-21 ej slutförts 

Diarienummer KS 26/07 

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

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-03-16, att bifalla motion 
om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovisningen 
kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor skall ange 
när berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den sista 
kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inför samman-
ställningen, ej angett när motionerna skall vara besvarade. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets) redovisar 2007-02-21 motio-
ner vilkas beredning per 2007-02-21 ej slutförts. 

Tidigare behandling 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2006-10-12 § 161. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) redovisning daterad 2007-
02-21. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag att ta 
kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner vil-
kas beredning per 2007-02-21 ej slutförts till protokollet. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att   ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motio-
ner vilkas beredning per 2007-02-21 ej slutförts till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 46T   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s): Förslag 
till ny regel för kommunala tjänstemäns deltagande i 
privata bolagsstyrelser 

Diarienummer KS 603/06 

Ärendet 

Bengt Holmquist (s) föreslår i en motion diarieförd 2006-07-28 att ledande 
tjänstemän i Falu kommun inte skall få delta som styrelseledamöter i privat-
ägda företag som är beroende av bidrag från kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen redogör i yttrande daterat 2006-09-28 för att 
förvaltningen och företrädesvis kommundirektören, inte upplever att det 
varit några problem att bedöma om enskilda tjänstemäns engagemang i det 
lokala föreningslivet i Falu kommun rymts inom lagens råmärken. Därför 
finns det inte några skäl att införa en ny regel i kommunen som inte skulle 
tillåta ledande tjänstemän i Falu Kommun att delta som styrelseledamöter i 
privatägda bolag även i de fall då de är beroende av bidrag från kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) redovisar kommunstyrelsens 
uppdrag med anledning av återremissen i tjänsteskrivelse 2007-03-08 och 
föreslår att kommunfullmäktige skall besluta att avslå motionen, med moti-
veringen det inte är möjligt att införa ett generellt förbud avseende vissa 
bisysslor i t.ex. ideella föreningar eller i privata bolag, för en viss personal-
kategori i kommunen, eftersom arbetsgivaren är skyldig enligt lagen (1994: 
260) om offentlig anställning att individuellt pröva och förbjuda alla förtro-
endeskadliga bisysslor som en arbetstagare ägnar sig åt eller har för avsikt 
att ägna sig åt. 
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta: att kommunstyrelseförvalt-
ningen (personalkontoret) ges i uppdrag att tillsammans med stadskansliet 
utarbeta riktlinjer för bedömning av bisyssla, och att dessa uppdateras med 
hänvisning till aktuell rättspraxis från arbetsdomstolen. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet föreslår 2006-10-17, kommunfullmäktige besluta med 
hänvisning till redovisning i kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2006-
09-28, avslå motionen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-10-24 att  återremittera motionen för att 
ytterligare utreda om skillnaden mellan uppdrag i ideella föreningar och 
uppdrag i bolag, som är beroende av kommunala bidrag, behöver tydliggö-
ras i kommunal policy. Då bolagsbildningar inom föreningslivet kan antas 
öka de närmaste åren är det viktigt att detta analyseras grundligt och att hän-
syn tas till kommunrevisionens yttrande i frågan samt jämförbara regelverk i 
statlig förvaltning. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 46T   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Bengt Holmquists (s) motion diarieförd 2006-07-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2006-09-28. 

Allmänna utskottets förslag 2006-10-17, § 140. 

Kommunstyrelsens beslut 2006-10-24, § 218. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2007-03-08. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige skall föreslås 
besluta att avslå motionen, med motiveringen att kommunen är skyldig att  
individuellt pröva och förbjuda alla förtroendeskadliga bisysslor som en 
arbetstagare ägnar sig åt eller har för avsikt att ägna sig åt.  
Dan Westerberg yrkar vidare att kommunstyrelsen skall föreslås besluta att  
kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret tillsammans med stads-
kansliet) ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för bedömning av bisyssla. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  att avslå motionen, med motiveringen att kommunen är skyldig att  in-
dividuellt pröva och förbjuda alla förtroendeskadliga bisysslor som en 
arbetstagare ägnar sig åt eller har för avsikt att ägna sig åt. 

Allmänna utskottet föreslår vidare att kommunstyrelsen för egen del skall 
besluta 

att  kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret tillsammans med 
stadskansliet) ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för bedömning av bi-
syssla. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 47 

T
  2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47  Yttrande över revisionsrapport angående övergripande 
granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
med fokus på intern kontroll  

Diarienummer KS 939/06 

Ärendet 

Kommunrevisionen har gett KPMG uppdrag att genomföra en uppföljande 
granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder med fokus på intern 
kontroll. 

Syftet har varit att granska och bedöma ändamålsenligheten i vidtagna åt-
gärder med utgångspunkt från kommunstyrelsens yttrande över tidigare re-
visionsrapport om intern kontroll. Målet har varit att få underlag till kom-
munrevisionens årliga ansvarsprövning. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har utarbetat samordnat 
yttrande över revisionsrapport angående ”Övergripande granskning av 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder med fokus på intern kontroll 2006” 
daterat 2007-02-23. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) före-
slår att kommunstyrelsen skall besluta att uppmana kulturnämnden, social-
nämnden och skolnämnden att arbeta fram en internkontrollplan för 2007 
som skall antas av respektive nämnd senast under maj månad. Vidare före-
slås att kommunstyrelsen skall besluta att antaga det samordnade yttrandet 
som kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten. 

Tidigare behandling  
Styrelsens och nämndernas införande av intern kontroll följdes upp under 
2005. Resultatet visade då att styrelsen och nämnderna hade kännedom om 
kraven i fastställt reglemente om intern kontroll men att omfattande brister 
fanns hos nämnderna i efterlevnaden av de krav som finns i reglementet. 
Revisionsrapporten behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2006-
03-28. 

Förutom kommunstyrelseförvaltningens samordnade yttrande har respektive 
nämnd behandlat revisionsrapporten: Miljönämnden 2007-02-21 § 30, Tra-
fik- & Fritidsnämnden 2007-02-21 § 28 och Servicenämnden 2007-02-13, § 
8. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) samordnade yttrande 
daterat 2007-02-23. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 47 

T
  2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att   uppmana kulturnämnden, socialnämnden och skolnämnden att arbeta 
fram en internkontrollplan för 2007 som skall antas av respektive 
nämnd senast under maj månad samt 

att  antaga Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) samordnade 
yttrande daterat 2007-02-23 som kommunstyrelsens yttrande över revi-
sionsrapporten ”Övergripande granskning av kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder med fokus på intern kontroll 2006”. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 48T   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Översyn av samverkansberedningens organisation och  
arbetsformer  

Diarienummer (KS 210/07) 

Ärendet 
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna 
föreslår 2007-02-08 förslag till reviderad organisation och arbetsformer för 
samverkansberedningen mellan kommun och landsting i Falu kommun.  

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen fastställde 2007-01-27 ny organisation för samverkansbe-
redning mellan kommunen och landstinget. 

Beslutsunderlag 

Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna 
föreslår 2007-02-08 förslag till reviderad organisation och arbetsformer för 
samverkansberedningen mellan kommun och landsting i Falu kommun. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg 
förslag 

att  hänskjuta beslut om organisation och arbetsformer för Samverkansbe-
redningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna till allmänna 
utskottet den 19 april för att samordnas med ärendet ”Ny organisation 
för folkhälsoarbetet”.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott T§ 49T   2007-03-14  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Integrationsverkets förfrågan om ökat flyktingmotta-
gande i Falu kommun  

Diarienummer KS 789/06 

Ärendet 
Integrationsverket informerar 2007-02-07 om långsiktigt, stort behov av 
introduktionsplatser i Sveriges kommuner. Till skrivelsen bifogas tabell som 
beskriver hur stort behovet av mottagning i respektive kommun är.  

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
föreslår i missiv 2007-03-12 att kommunstyrelsen skall besluta att träffa en 
överenskommelse med Integrationsverket om mottagande av ytterligare 22 
personer för 2007, detta motsvarar 2006 års nivå. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-08-29 att träffa en tillfällig överenskom-
melse för år 2006 med Integrationsverket om mottagning av ytterligare 25 
flyktingar utöver tidigare beslutade 140 st. 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-12-05 att träffa en överenskommelse med 
Integrationsverket om mottagande av 143 personer för 2007. 

Beslutsunderlag 
Integrationsverkets information 2007-02-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
missiv 2007-03-12. 

Yrkanden 
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  träffa en överenskommelse med Integrationsverket om mottagande av 
ytterligare 22 personer för 2007, vilket innebär 165 personer. 


	 

