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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2011-03-16  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Falun, Annexet, Hörsalen kl 13.15 Plats och tid 

Susanne Norberg (S), ordf Lilian Eriksson (M) Beslutande 
Arne Mellqvist (S) Margareta Källgren (S) 
Christina Haggren (M) Sten H Larsson (FAP), §§ 21-24, 

26,28, 30-32 Kicki Stoor (V) 
Maria Gehlin (FAP), §§ 25-27, 29 

Maria Gehlin (FAP) när hon inte 
tjänstgör enligt ovan 

Krister Johansson (V) Ej tjänstgörande 
ersättare Catharina Hjorstberg-Nordlund (M), §§ 

21-24, 28, 30-32 Britt Källström (S) 
Ingrid Näsman (KD) Monica Jonsson (S) 
Linnea Risinger (MP) Lena Johnsson (S) 
Erik Eriksson (MP), §§ 21-23, 32 Mats Dahlström (C) 
 

Kanslichefen, §§ 21-24, 28, 30-32  Övriga deltagare 
 Personalchef, § 21 
Forts, sid 2 Arbetsmarknads- och integrationschefen, §§ 21-24, 28, 30-32 

Ekonomchefen, §§ 25 och 31 del av 30 
 

 

  
Lilian Eriksson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2011-03-18 Justeringens tid och plats 

21-32 Justerade paragrafer 

 Underskrifter 
……………………………………………………………... 
Ulrika Tysk 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Susanne Norberg 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Lilian Eriksson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2011-03-16  
Datum när anslaget sätts upp 2011-03-18        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Ulrika Tysk 

Utdragsbestyrkande: 
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allmänna utskott    2011-03-16  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Forts 
 
Övriga deltagare 

Konsumentvägledare Veronica Lidman Ek, 30 
Budget- och skuldrådgivare Ann-Christin Rudholm, § 30 
Miljöutredare Ola Bergeå, § 28  
Controller Malin Adolphson, §§ 25 och 31 del av 30 
Enhetschef John Nises, § 22 
Ekonom Lars Jonsson, § 22 
Produktionschef Elisabeth Florman, § 23 
Nämndadm Ulrika Tysk 
 

 



 
Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
T§  2011-03-16  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

allmänna utskott  
21TT

 

Justerandes signaturer  

Innehållsförteckning 

§ 21 Framställan om projekt ”heltid till alla”........................................4 

§ 22 Information från Arbetsmarknads- och 
integrationskontoret .......................................................................6 

§ 23 Inrättande av projektet ”Möbelreturen”.........................................7 

§ 24  Svar på medborgarförslag: Gör Falun mer turistvänligt 
genom att vid varje infart anlägga små stugor för 
turistinformation med språkstuderande ungdomar........................8 

§ 25  Internkontrollplan 2011 för 
kommunstyrelseförvaltningen .......................................................9 

§ 26 Svar på fyra medborgarförslag om öppen verksamhet för 
10-12 åringar knuten till fritidsgården/skolan .............................10 

§ 27 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2011-02-
23 inte slutförts ............................................................................11 

§ 28 Strategi för energieffektivisering för Falu 
kommunkoncernen 2011-2014....................................................12 

§ 29 Överlämnande av överförmyndarverksamhetens arkiv i 
Falun till motsvarande verksamhet i Borlänge kommun.............13 

§ 30 Konsumentverksamheten i Falun 2010 .......................................14 

§ 31 Vägledningsdiskussion ”Uppdrag från parlamentariska 
gruppen” ......................................................................................15 

§ 32 Svar på inköp av bok ...................................................................16 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 



 
Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
T§  2011-03-16  allmänna utskott 
21TT

 

 

Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Framställan om projekt ”heltid till alla” 

Diarienummer KS 196/11 

Ärendet 
Falu kommuns politiska majoritet har uppdragit till personalchefen att arbe-
ta fram förutsättningar för och teckna ett lokalt kollektivavtal om heltid till 
alla. För att nå det målet krävs att ett projekt startas med ett tydligt uppdrag, 
att projekt-, kommunikation och genomförandeplan arbetas fram samt att 
resursförstärkning, stöd och engagemang ges. 

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

Personalchef Inger Klangebo föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Christer Falk och Barbro Ödlund har i en motion daterad den 20 december 
2007 argumenterat för inrättande av heltidstjänster i Falu Kommun som 
princip. 

Motionen behandlades på kommunfullmäktige den 14 februari 2008. Där 
beslutades att remittera motionen till kommunstyrelsen som uppdrog till 
kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att besvara motionen.  

På kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 februari 2008, redovisade 
personalchefen en utredning om möjligheterna till heltidsanställning som 
huvudregel i Falu Kommun. Allmänna utskottet konstaterade att det finns en 
enighet om att målet på sikt är att tillskapa heltidsanställningar som huvud-
regel i Falu Kommun och motionen ansågs därför besvarad. 

Under 2010 har Falu kommun fått en ny politisk majoritet som i sitt politis-
ka program tydligt formulerat att arbetsgivaren ska teckna ett lokalt kollek-
tiv avtal om heltid till alla. Personalchefen har fått i uppdrag att arbeta med 
frågan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2011-02-
28. 

Yrkanden 

Ordförande Susanne Norberg och Kicki Stoor: Bifall till förvaltningens för-
slag. 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  starta projektet ”heltid till alla i Falu Kommun”, 

att  utse kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) som 
       projektägare med finansiering för 2011 genom fördelning från    
       Beslutorgans ”Buffert” med 583 000 för att anställda en projektledare 
       på heltid och två projektmedarbetare på deltid under tre år samt 
 
att  uppdra till personalchefen att återkomma till allmänna utskottet med en   
       formulerad projektplan senast i augusti 2011. 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Information från Arbetsmarknads- och integrationskon-
toret 

Diarienummer KS 358/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
informerar om tre olika verksamheter; Kulturarvet, Krami och projektet 
Sigrid. 

Kulturarvet; 
Den 1 april 2010 övertog arbetsmarknads- och integrationskontoret Kultur-
arvet och de verksamheter som ingår enligt ett beslut i kommunstyrelsen. 
Uppdraget är att utreda förutsättningarna att driva verksamheten med lön-
samhet och i förlängningen låta det övergå i någon form av socialt företag. 
Ett ESF-finansierade projekt ”Kulturarvet ett socialt företag/Kuling” är 
kopplat till uppdraget. 

Krami; 
Falu kommun samverkar med Borlänge kommun om Krami, vars målgrupp 
är personer som befinner sig inom kriminalvården.  

Sigrid; 
Falu kommun ingår, tillsammans med ett antal andra aktörer i Gävleborg 
och Värmland, i ett partnerskap som beviljats medel av ESF för genomfö-
randet av projekt Sigrid. Målgruppen är ungdomar, invandrare och personer 
över 50 år som varit arbetslösa under lång tid. 

Arbetsmarknads- och integrationschef Annika Nyström, enhetschef John 
Nises och ekonom Lars Jonsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2011-03-02. 

Beslut 

Allmänna utskott beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att   ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Inrättande av projektet ”Möbelreturen” 

Diarienummer KS 403/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontor ) 
Arbetscenter har, efter förfrågan från bl a kommunfastigheter och omvård-
nadsförvaltningen, utrett möjligheterna att starta en s k Möbelretur. Syftet är 
att dels återanvända kommunens möbler, inventarier och utrustning, dels att 
frilägga förrådsytor och utrymningsvägar. Ur brandsäkerhetssynpunkt är 
nuvarande situation med blockerade utgångar och korridorer inte acceptabel. 

I samband med beredningen av 2010 års budget presenterades ett förslag om 
inrättande av en s k Möbelretur. Kommunstyrelsens allmänna utskott har 
därefter beslutat uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att bereda ärendet 
ytterligare. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Produktionschef Elisabeth Florman föredrar ärendet 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2011-03-02. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  införa central hantering av begagnade möbler, utrustning och material i 
enlighet med av kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och in-
tegrationskontoret) framlagt förslag om inrättande av en möbelretur,  

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integra-
tionskontoret/arbetscenter) att verkställa ”projekt Möbelreturen” i enlig-
het med framtaget förslag, samt 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integra-
tionskontoret) att inför beredningen av 2012 års budget utarbeta förslag 
till finansiering av den centraliserade möbelhanteringen.   
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24  Svar på medborgarförslag: Gör Falun mer turistvänligt 
genom att vid varje infart anlägga små stugor för turist-
information med språkstuderande ungdomar 

Diarienummer KS 294/10 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Ehrling Sjöberg föreslår i medborgarförslaget att 
Falu kommun görs mer turistvänligt genom anläggning av små stugor vid 
infarterna till Falun med turistinformation och språkstuderande ungdomar 
som feriearbetande guider. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2010-04-09. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2011-02-28/reviderad 2011-02-28. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med hänvisning till kom-
munstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2011-02-28. 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25  Internkontrollplan 2011 för kommunstyrelseförvaltning-
en 

Diarienummer KS 35/11 

Ärendet 
Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska varje styrelse/nämnd upp-
rätta och besluta om en särskild internkontrollplan för sin verksamhet senast 
i februari för innevarande år. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige fastställde den 5 februari 2004 ett reglemente för in-
tern kontroll. Efter granskning av Kommunrevisionen antog kommunfull-
mäktige ett reviderat reglemente den 12 oktober 2006 som gäller från den 1 
januari 2007. Kommunrevisionen har vid senare granskningar fastställt att 
efterlevnaden av reglementet i kommunens förvaltningar har varit bristfäl-
lig, i synnerhet i kommunstyrelseförvaltningen. Beslut har tagits att tillsätta 
en kommunövergripande internkontrollsamordnare samt att se över kom-
munens samlade system för intern styrning och kontroll. En samordnare 
finns i kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) från november 
2010. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-03-
02. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  fastställa att internkontrollplaner för år 2011 för respektive kontor utgör 
kommunstyrelseförvaltningens sammantagna plan för år 2011 samt 

att  ge kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) möjlighet att under 
året justera nuvarande arbetsmodell för intern kontroll under förutsätt-
ning att fastställd internkontrollplan för 2011 inte ändras. 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Svar på fyra medborgarförslag om öppen verksamhet 
för 10-12 åringar knuten till fritidsgården/skolan 

Diarienummer KS 593/10, 597/10, 608/10, 619/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Fyra medborgarförslag med i stort sett likalydande innebörd om öppen 
verksamhet för 10-12 åringar knuten till fritidsgården/skolan har inkommit 
till kommunstyrelsen under hösten 2010.   

Frågan om öppen verksamhet för 10 – 12 åringar har behandlats av kom-
munstyrelsens allmänna utskott den 24 november 2010 som då beslutade; 
att  genomföra 10-12 årsverksamheten enligt lösning beta (i förslag 2010- 
      11-05) med en blandning av inskriven och öppen verksamhet, 
att  ge berörda förvaltningar (kultur & ungdoms-, skol- och socialförvalt- 
      ningen) i uppdrag att genomföra förändringen, 
att  skolnämnden ersätter kultur & ungdom med överenskommen avgift i  
      enlighet med principerna i förslag beta (fn kalkylerad till 835000 kr), 
att  ge anslag i budgeten med 1000 000 kr för att stärka fritidsgårdsstruktu- 
      ren för öppen verksamhet för 10-12-åringar inom fritidsgårdarnas täck-  
      ningsområde och de som ev kommer från andra områden, under  
      förutsättning att budgetförslag för 2011 antas av kommunfullmäktige  
      den 25 november 2010 samt 
att  följa upp verksamheten utifrån alla förvaltningars uppgifter och resultat. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2010-10-04. 

Medborgarförslag 2010-10-05. 

Medborgarförslag 2010-10-13. 

Medborgarförslag 2010-10-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-01. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag, med tillägg 
att motionen enligt önskemålen till stora delar är uppfyllda. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  rubricerade medborgarförslag är besvarade med hänvisning till beslut av  
       kommunstyrelsens allmänna utskott den 24 november 2010, § 4, efter-

som önskemålen till stora delar är uppfyllda. 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2011-02-
23 inte slutförts 

Diarienummer KS 23/11 

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

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 16 mars 2000, att bifalla 
motion om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovis-
ningen kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor ska 
ange när berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den 
sista kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inte lämnat 
något svar. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde 
2010-10-07 § 138. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-18/ 
Redovisning av ej slutförda motioner per 2011-02-23. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av mo-      
tioner vilkas beredning per 2011-02-23 inte slutförts till protokollet. 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Strategi för energieffektivisering för Falu kommunkon-
cernen 2011-2014  

Diarienummer KS 487/10 

Ärendet 
Falun Kommunkoncern har en lång historia av arbete med energieffektivise-
ring och klimatanpassning. Falu Kommun har sökt och fått ett bidrag från 
energimyndigheten för att arbeta med energieffektivisering under åren 
2011-2014.  En inledning i det arbetet är att göra en kartläggning av Kom-
munkoncernens energianvändning och besluta om mål och strategi för ener-
gieffektiviseringsarbetet. I detta arbete har representanter för Kopparstaden, 
Falu Energi & Vatten, kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter 
och ekonomikontoret), trafik & fritid deltagit förutom kommunstyrelseför-
valtningen (miljö & folkhälsa) som ansvarat för arbetet. 

Strategin behandlas i kommunstyrelsens fastighetsutskott i de delar som 
berör fastighetsförvaltning och av kommunstyrelsens allmänna utskott i 
övriga delar. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö & folkhälsa) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Miljöutredare Ola Bergeå föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har fastställt en Energiplan och ett Miljöprogram för 
den geografiska kommunen där inriktningen på kommunens energiarbete 
stakats ut. Den föreslagna strategin för energieffektiviseringsarbetet formu-
lerar mål och åtgärder för vad Falu Kommun som koncern ska arbete med 
inom området. Dessa mål och åtgärder ligger i linje med inriktningen för det 
energi- och klimatprogram och Miljöprogram som är under utarbetande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö & folkhälsa) tjänsteskrivelse 2011-
03-02. 

Yrkanden 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  fastställa bifogade strategi för energieffektivisering i de övergripande 
delarna och i de delar som avser upphandling av energieffektiv utrust- 
ning, resande och beteendepåverkan. 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Överlämnande av överförmyndarverksamhetens arkiv i 
Falun till motsvarande verksamhet i Borlänge kommun 

Diarienummer KS 166/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Falu kommun beslutade den 7 oktober 2010, bl a att 
sluta avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring 
överförmyndareverksamheterna i Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smed-
jebacken och säters kommuner. Den nya organisationen kommer at ha sitt 
säte i Borlänge och beräknas träda i kraft den 1 juni 2011. 

Enligt Arkivlagen(1990:782) 15 §, får en kommunal myndighet avhända sig 
allmänna handlingar endast genom sådant överlämnade som sker med stöd 
av lag eller genom särskilt beslut av kommunfullmäktige. Kommunens ar-
kivreglemente följer Arkivlagens bestämmelser; i reglementets 8 § sägs att 
överlämnande av arkiv till annan myndighet utanför kommunen kräver stöd 
av lag eller särskilda beslut av kommunfullmäktige. 

I överförmyndarverksamheten aktuella arkiv i Falun finns i dag ca 1 100 
personakter. Avslutade akter finns arkiverade i Falu kommuns centralarkiv 
och omfattar flera hyllmeter personakter. Dessa avslutade akter ska också i 
fortsättningen förvaras i Falu kommuns centralarkiv. 

Överförmyndarens förslag är att överförmyndarverksamheten i Faluns aktu-
ella arkiv överlämnas till motsvarande myndighet i Borlänge kommun och 
att överförmyndarorganisationen i Borlänge kommun medgives inlånings-
rätt för akter som är arkiverad i Falu kommuns centralarkiv, om så erfordras 
i ett särskilt ärende. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarens tjänsteskrivelse 2011-01-17. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar enligt Susanne Norbergs förslag 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Konsumentverksamheten i Falun 2010 

Diarienummer KS 71/11 

Ärendet 
I ärendet föreligger rapporten ”Konsumentverksamheten i Falun 2010”och  
kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Konsumentvägledare Veronica Lidman Ek och budget- och skuldrådgivare 
Ann-Christin Rudholm informerar om ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskivelse 2011-03-01. 

Rapporten Konsument Falun 2010 diarieförd 2011-03-03. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 

 
 



 
Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
T§  2011-03-16  allmänna utskott 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Vägledningsdiskussion ”Uppdrag från parlamentariska 
gruppen” 

Diarienummer KS 389/10 

Ärendet 
Vägledningsdiskussion ”Uppdrag från parlamentariska gruppen”, angående 
hållbarhetstrategernas  hemvist. 

Kanslichef Eva Dahlander föredrar ärendet. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  ta dagens diskussion till protokollet. 

att  ge kommundirektören i uppdrag att avrapportera till allmänna utskottets 
sammanträde den 20 april 2011. 

 
 

 



 
Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
T§  2011-03-16  allmänna utskott 
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Justerandes signaturer  

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Svar på inköp av bok 

Diarienummer KS 26/11 

Ärendet/Tidigare behandling 

 
Maria Gehlin lyfte frågan i allmänna utskottet den 16 februari 2011 angåen-
de inköp av boken ”Maktens korridorer” ett exemplar till varje parti. 

Inköp av boken ”Maktens korridorer” kommer att göras, ett exemplar till 
varje parti enligt ordförande Susanne Norgren.   

 

 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs 
förslag 

att  inköpa ett exemplar till varje parti av boken ”Maktens korridorer”. 

 
 


	 

