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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-04-16  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets sessionssal, Falun kl 13.15-17.15 Plats och tid 

Håkan Nohrén (kd), ordförande Barbro Ödlund (s) Beslutande 
Lilian Eriksson (m)  Roza Güclü Hedin (s) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (fp) Margareta Källgren (s)  
Bo Jönsson (m)  

Sören Johansson (v) Börje Svensson (fp) t o m kl 17.00, ej §§
48-50 

Ej tjänstgörande 
ersättare Maria Wilje (fap), kl 13.15-14.50 §§ 37-

39, kl  16.45-17.15 §§ 44-50  Inger Olenius (mp) 
Ingrid Näsman (kd) Mikael Rosén (m) 
Krister Johansson (s) 

Kommundirektören ej beslut § 39, ej § 42, Ekonomichefen, IT/organisa-
tionschefen §§ 37-39, Personalchefen §§ 37-43, § 51, Stadsbyggnadsche-
fen § 51, Fastighetschefen, § 41-42, § 51 

Övriga deltagare 

Kontorschef Annika Nyström 
Jerker Dalström, kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och in-
tegrationskontoret) §§ 41-42 
Markchef Karin Eliasson, § 51  

  
Barbro Ödlund Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2008-04-21      Justeringens tid och plats 
exkl § 36 som justerats 2008-04-16 
36 – 51 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
 

Sekreterare ……………………………………………………………... 
Taimi Hermansson 
  
 Ordförande ………………………………………………………….….. 
Håkan Nohrén 
  
 Justerande ………………………………………………………….….. 
 Barbro Ödlund 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2008-04-16  
Datum när anslaget sätts upp 2008-04-22                     exkl § 36 som anslagits 2008-04-17 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott    2008-04-16  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 36 Upphandling av papper, plast, engångsartiklar och 
källsortering...................................................................................3 

§ 37 Uppföljning av uppgiftsfördelning inom 
arbetsmiljöområdet, kommunstyrelseförvaltningen ......................4 

§ 38 Information från kommunstyrelseförvaltningen 
(personalkontoret) till kommunstyrelsen.......................................5 

§ 39 Principer för upphandling av företagshälsovård............................7 

§ 40 Information om aktuella lokalfrågor .............................................9 

§ 41 Uppföljning av antalet plusjobbare .............................................10 

§ 42 Information om ”Ung utveckling”...............................................11 

§ 43  Svar på motion från Christer Falk (s) och Barbro Ödlund 
(s) om att Falu Kommun endast ska erbjuda 
heltidstjänster...............................................................................12 

§ 44 Svar på revisionsrapport: granskning av styrning och 
rutiner för redovisning av driftkostnader och investe-
ringar............................................................................................14 

§ 45 Information om revisionsrapport: granskning av 
ifrågasatt bisyssla och upphandlingsförfarande...........................15 

§ 46 Svar på revisionsrapport: övergripande granskning av 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder med fokus på 
intern kontroll ..............................................................................16 

§ 47 Årsredovisning 2007 för Falu Kommuns förvaltade 
stiftelser .......................................................................................18 

§ 48 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Samfond K1 2008...................19 

§ 49 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande ..................................................21 

§ 50 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Maria Kronbergs 
donation till lekplats 2008 ...........................................................22 

§ 51  Information om försäljning av fastigheten Skyfallet 15, 
Ingarvsvägen 9.............................................................................23 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 36   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Upphandling av papper, plast, engångsartiklar och käll-
sortering 

Diarienummer KS 784/07 

Ärendet 
Ekonomichef Jan Malmberg föredrar ärendet och förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) beslutsskrivelse daterad  
2008-04-07. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Håkan Nohréns för-
slag 

att  som anbudsgivare avseende (A) Förbrukningsvaror anta Corporate Ex-
press Sverige AB som leverantör, 

att  som anbudsgivare avseende (B) Pappersvaror anta Corporate Express 
Sverige AB som leverantör, 

att  som anbudsgivare avseende (C) Sopsäckar anta Procurator AB som 
leverantör, 

att  som anbudsgivare avseende (D) Källsortering anta Sansac AB och Pa-
pyrus Sverige AB som leverantörer, 

att  ge kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) i uppdrag att teck-
na avtal med antagna leverantörer samt 

att  förklara denna paragraf för omedelbart justerad. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för information till berörda 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 37   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Uppföljning av uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöom-
rådet, kommunstyrelseförvaltningen  

Diarienummer KS 54/08 

Ärendet 
Personalchef Inger Klangebo redovisar det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom kommunstyrelseförvaltningen. 
Enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 11 § ska 
arbetsgivaren årligen göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöar-
betet (SAM) och om det inte fungerat bra ska det förbättras. 

Tidigare behandling 
Rutinen infördes samtidigt som den skriftliga fördelningen av arbetsmiljö-
uppgifter genomfördes inom hela kommunstyrelseförvaltningen år 2006 
(enligt AFS 2001:1, § 6 ”Uppgiftsfördelning och kunskaper”). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2008-03-
31. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Håkan Nohréns för-
slag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 38   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Information från kommunstyrelseförvaltningen (perso-
nalkontoret) till kommunstyrelsen  

Diarienummer KS 51/08 

Ärendet 
Kommungemensam vikarieförmedling  
IT/organisationschef Jan E Fors och personalchef Inger Klangebo rapporte-
rar om införandet av en kommungemensam vikarieförmedling. 

Återredovisning av antalet anställda och personalnyckeltal 
Personalchef Inger Klangebo redovisar statistik avseende personalnyckeltal 
för kommunstyrelseförvaltningen. 

Information om medarbetarenkät 
Kommundirektör Torkel Birgersson redovisar resultatet av medarbetarenkä-
ten ”Attityd 2008”. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2003-11-18 § 257 bl.a. att personalens storlek 
inom kommunstyrelsens förvaltningar ska återredovisas till kommunstyrel-
sen fyra gånger per år, med början 2003-12-31. 

Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23, § 65 bl.a. att uppdra åt kommun-
styrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa ärendet med utgångs-
punkt från 2006 inklusive rehabiliteringsåtgärder och jämförelsetal till all-
männa utskottets sammanträde i februari 2007. 

Allmänna utskottet informerades om ärendet 2007-02-14 § 14 och         
2007-11-14 § 160. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelser 2008-
03-18 och 2008-03-26. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Håkan Nohréns för-
slag 

att  ärendet om antalet anställda/personalnyckeltal för kommunstyrelseför-
valtningen återredovisas två gånger per år och nästa gång på allmänna 
utskottets sammanträde den 15 oktober samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 38   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 39   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Principer för upphandling av företagshälsovård 

Diarienummer KS 300/08  

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) i samarbete med upphand-
lingsenheten och förvaltningarna har i uppdrag att genomföra en förnyad 
upphandling av företagshälsovård. Innevarande avtal löper till och med 
2009-06-30 och målsättningen är vi ska skriva avtal med företagshälso-
vårdsleverantör/-er under mars 2009 för att ge möjlighet till en bra övergång 
under tre månader. 
Förvaltningen föreslår utskottet besluta enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2003-11-18 (diarienummer KST 0230/02) om 
en policy för upphandling av företagshälsovård. Den fyller i dag ingen reell 
funktion då vi har såväl upphandlingspolicy som personalpolicy som ska 
ligga till grund för en ny upphandling, varför den föreslås utgå. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2008-03-
27. 

Yrkanden  
Ordförande Håkan Nohrén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  upphäva policyn för upphandling av företagshälsovård antagen av 
kommunstyrelsen 2003-11-18. 

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

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och ekono-
mikontoret) att leda arbetet med upphandling av företagshälsovård, 

att  det framtagna stödmaterialet från Sveriges kommuner och landsting ska 
användas som utgångspunkt vid framtagande av upphandlingsunderlag 
samt 

att  kommunstyrelseförvaltningen föredrar beslutsärendet upphandling av 
företagshälsovård i februari 2009. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott �   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 40   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Information om aktuella lokalfrågor  

Diarienummer KS 835/06 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 att återremittera ärendet 
”Antagande av Lokalförsörjningsplan – skolfastigheter” till kommunstyrel-
sen i samråd med skolnämnden för vidare utredning av Runns och Bergets 
skoldistrikt som framgår av oppositionens yrkande vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2007-10-30. 

Fastighetschef Olle Wiking lämnar en lägesrapport om ärendet. 

Fastighetschefen rapporterar vidare om aktuella större lokalfrågor: Högsko-
lan Dalarna, omvårdnadsförvaltningen, familjecentral, Kristinegymnasi-
et/Kulturfyren, Främby Hallar, Stadshuset – omflyttning av administrativ 
personal.  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Håkan Nohréns för-
slag 

att ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 41   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Uppföljning av antalet plusjobbare 

Diarienummer KS 948/05 

Ärendet 
Jerker Dalström från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och 
integrationskontoret) informerar om plusjobbare i Falu kommun. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-13 att när statens beslut att avbryta 
plusjobben för personer som har beslut fram till pensionen verkställs, kom-
mer Falu kommun också att avbryta anställningen i konsekvens av statens 
beslut. 

Efter beslut i allmänna utskottet i april 2007 återredovisades ärendet för 
allmänna utskottet i oktober 2007. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och 
integrationskontoret) daterad 2008-04-08. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Håkan Nohréns för-
slag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 42   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Information om ”Ung utveckling” 

Diarienummer KS 948/05 

Ärendet 
Kontorschef Annika Nyström, kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmark-
nads- och integrationskontoret), informerar om projektet ”Ung utveckling”. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Håkan Nohréns för-
slag  

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 43   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43  Svar på motion från Christer Falk (s) och Barbro Ödlund 
(s) om att Falu Kommun endast ska erbjuda heltids-
tjänster  

Diarienummer KS 961/07 

Ärendet 
Christer Falk och Barbro Ödlund föreslår att kommunfullmäktige ska beslu-
ta med stöd av vad som framförs i motionen: 
att principen "heltid en rättighet - deltid en möjlighet" ska gälla, 
att införa heltid på samtliga tjänster inom Falu Kommun samt 
att arbeta fram en handlingsplan för genomförande. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår kommunfullmäk-
tige besluta att med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2008-03-19 anse 
motionen besvarad. 

Tidigare behandling 
Motionen behandlades på kommunfullmäktige den 2008-02-14 § 2. Där 
beslutades att remittera motionen till kommunstyrelsen som uppdragit till 
kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att besvara motionen.  

På kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-20  § redovisade personal-
chefen, på tidigare uppdrag, en utredning om möjligheterna till heltidsan-
ställning som huvudregel i Falu Kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion från Christer Falk och Barbro Ödlund daterad 2007-12-20. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2008-03-
19. 

Yrkanden 
Ordförande Håkan Nohrén, Kerstin Söderbaum Fletcher och Bo Jönsson: 
Bifall till förvaltningens förslag (yrkande nr 1). 

Margareta Källgren, Roza Güclü Hedin och Barbro Ödlund: Bifall till mo-
tionen (yrkande nr 2). Dessutom ska kommunfullmäktige besluta att alla 
tjänster som annonseras ut ska vara heltider (yrkande nr 3). 

Lilian Eriksson: Avslag på yrkande nr 3.  

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på yrkandena 1 och 2 och finner att utskottet 
beslutar i enlighet med sitt eget yrkande (nr 1). 

Därefter ställer ordförande proposition på yrkande nr 3 och finner att utskot-
tet avslår förslaget. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott �   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Omröstning begärs. 

Utskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Lili-
an Erikssons avslagsyrkande, nej-röst för bifall till Margareta Källgren med 
fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat: 4 ja-röster och 3 nej-röster enligt nedan: 
Ja: Håkan Nohrén (kd), Lilian Eriksson (m), Bo Jönsson (m) och Kerstin 
Söderbaum Fletcher (fp). 
Nej: Barbro Ödlund (s), Roza Güclü Hedin (s) och Margareta Källgren (s) . 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår således kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) 
tjänsteskrivelse daterad 2008-03-19 anse motionen besvarad. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att Margareta Källgren, Roza Güclü Hedin och 
Barbro Ödlund reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga § 43). 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 44   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Svar på revisionsrapport: granskning av styrning och 
rutiner för redovisning av driftkostnader och investe-
ringar 

Diarienummer KS 160/08 

Ärendet 
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrap-
porten ”granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader 
och investeringar”. 

Tidigare behandling 
Trafik- & fritidsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommun-
styrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för samordning av ett kommunge-
mensamt yttrande till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Granskning av styrning och rutiner för redovisning av 
driftkostnader och investeringar” daterad 2008-01-14. 

Beslut i trafik- & fritidsnämnden 2008-03-19, § 42/förvaltningens yttrande 
2008-03-11. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Håkan Nohréns för-
slag 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 45   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Information om revisionsrapport: granskning av ifråga-
satt bisyssla och upphandlingsförfarande 

Diarienummer KS 214/08 

Ärendet 
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrap-
porten ”granskning av ifrågasatt bisyssla och upphandlingsförfarande”. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Granskning av ifrågasatt bisyssla och upphandlingsförfa-
rande” daterad i februari 2008. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Håkan Nohréns för-
slag 

att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

Protokollsanteckning 

Till protokollet antecknas att kommunfullmäktiges ledamöter ska delges 
regelverket kring bisysslor vid sitt sammanträde den 8 maj. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 46   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Svar på revisionsrapport: övergripande granskning av 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder med fokus på 
intern kontroll 

Diarienummer KS 215/08 

Ärendet 
KPMG har fått uppdraget av Falu Kommuns revisorer att genomföra en 
övergripande granskning under 2007 av styrelsen och samtliga nämnder 
med inriktning på att följa upp kommunens arbete med intern kontroll med 
bedömning av om kommunen har lyckats med att implementera en systema-
tisk intern kontroll. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har utarbetat förslag till 
yttrande från kommunstyrelsen. 

Tidigare behandling 
2004-02-05 beslutade fullmäktige om att anta ett internkontrollreglemente. 
Vid uppföljning av efterlevnaden av reglementet i slutet på 2005 och början 
på 2006 så framkom det brister i efterlevnaden hos de flesta nämnder. Det 
beslutades att följa rekommendationerna som revisorerna lämnat i samband 
med sin granskning innebärande att tillsätta en intern kommungemensam 
samordnare, uppmana de nämnder som inte antagit interna kontrollplaner att 
göra detta samt att arbeta fram ett nytt internkontrollreglemente med tillhö-
rande anvisningar. En omstart skedde och en central internkontrollsamord-
nare utsågs samt internkontrollsamordnare på nämndnivå. Ett nytt intern-
kontrollreglemente och tillämpningsanvisningar har arbetats fram samt ett 
mallförslag med riskbedömning, internkontrollplan samt rapporteringsmall. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Intern kontroll 2007 Övergripande granskning” daterad 
2008-02-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 2008-
04-01. 

Yrkanden 
Ordförande Håkan Nohrén: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande, 
daterat 2008-04-01, som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten 
om intern kontroll samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott �   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 47   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Årsredovisning 2007 för Falu Kommuns förvaltade stif-
telser 

Diarienummer KS 30/08 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén överlämnar årsredovisningen 
2007 för Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår kommunfullmäk-
tige besluta enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-03-13. 

Yrkanden 
Ordförande Håkan Nohrén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna årsredovisningen för 2007 för Falu kommuns förvaltade stif-
telser med däri gjorda dispositioner samt 

att  i övrigt lägga årsredovisningen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 48   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Samfond K1 2008 

Diarienummer KS 954/07 

Ärendet 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 2007-11-23 – 2008-01-
22. 

Ansökningar har inkommit från 
-  Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning avseende bidrag om 100 000 
kronor att användas till att hålla skötselnivån på en nivå ”utöver normal 
kommunal standard” på planteringar i centrala Falun. De nu sökta medlen 
kommer, om de beviljas, att användas under 2009 då förvaltningen enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2007-05-10 § 80 beviljades medel att användas 
under 2008. 
-  Dalarnas Idrottsmuseum avseende bidrag om 200 000 kronor till ett mul-
timediasystem för visning av historiska idrottshändelser i museets lokaler på 
Lugnet. 
-  Falu Föreläsningsförening avseende bidrag om 25 000 kronor att använ-
das till föreningens föreläsningsverksamhet under verksamhetsåret 2008/09. 
-  Falu Vävstuga avseende ospecificerat bidrag till vävstugans verksamhet i 
Slussens gamla skola. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redovisar ärendet i sitt 
remissvar.  

Tidigare behandling 
Bidragsgivningen ur Stiftelsen Samfond K1 beslutas av kommunfullmäktige. 

Under år 2007 lämnades bidrag om 87 686 kronor till Falu kommuns trafik- 
och fritidsförvaltning för att upprätthålla en standard ”utöver normal kom-
munal standard” på Läroverksparken, Fisktorgsparken och Ölandsparken i 
centrala Falun. Bidraget är avsett att användas under år 2008. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från trafik- och fritidsförvaltningen daterad 2007-12-14. 

Ansökan från Dalarnas Idrottsmuseum diarieförd 2008-03-31. 

Ansökan från Falu Föreläsningsförening daterad 2008-01-11. 

Ansökan från Falu Vävstuga daterad 2008-02-17 och kompletterande under-
lag om Falu Vävstugas ekonomiska situation daterad 2008-04-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) remissvar 2008-03-31. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 48   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 

Ordförande Håkan Nohrén: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  bevilja Dalarnas Idrottsmuseum 50 000 kronor, 

att  bevilja Falu Vävstuga 10 000 kronor, 

att   bevilja trafik- och fritidsförvaltningen resten av fondens disponibla 
medel d v s 71 027 kronor med utbetalning i början av år 2009,  

att  p g a brist på disponibla medel avslå ansökan från Falu Föreläsningsfö-
rening,  

att  Dalarnas Idrottsmuseum och Falu Vävstuga ska, till kommunstyrelse-
förvaltningen (ekonomikontoret) senast 2008-12-31 redovisa hur peng-
arna har använts samt 

att  trafik- och fritidsförvaltningen ska, till kommunstyrelseförvaltningen 
(ekonomikontoret) senast 2009-12-31 redovisa hur pengarna har an-
vänts. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 49   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande 

Diarienummer KS 952/07 

Ärendet 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 2007-11-23—2008-01-
22. 

Ansökan har 2007-12-19 inkommit från Falu kommuns trafik- och fritids-
förvaltning avseende bidrag om 200 000 kronor att användas till ”att förskö-
na staden med flera blomsterutsmyckningar och planteringar”. De nu sökta 
medlen kommer att användas under 2009. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår kommunstyrelsen 
besluta att bifalla trafik- och fritidsförvaltningens ansökan. 

Tidigare behandling 
Bidragsgivning ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskö-
nande beslutas av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-02 att lämna bidrag med 183 936 kro-
nor till Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning att användas till ”Falu 
stads förskönande” genom att försköna staden med flera blomsterutsmyck-
ningar och planteringar. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från trafik- och fritidsförvaltningen daterad 2007-12-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) remissvar 2008-03-31. 

Yrkanden 
Ordförande Håkan Nohrén: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  lämna bidrag om 200 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond 
för Falu stads förskönande till Falu kommuns trafik- och fritidsförvalt-
ning för att försköna staden med flera blomsterutsmyckningar och plan-
teringar,  

att  bidraget ska utbetalas i början av år 2009 samt 

att  trafik- och fritidsförvaltningen ska, till kommunstyrelseförvaltningen 
(ekonomikontoret) senast 2009-12-31 redovisa hur pengarna har an-
vänts. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 50   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Maria Kronbergs dona-
tion till lekplats 2008 

Diarienummer KS 953/07 

Ärendet 
Trafik- och fritidsförvaltningen ansöker i skrivelse till kommunstyrelsen 
2007-12-14 om bidrag för underhåll av parken Kronbergs minne att använ-
das under år 2009. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår kommunfullmäk-
tige besluta att lämna bidrag om 150 000 kronor ur stiftelsen Maria Kron-
bergs donation till lekplats till trafik- och fritidsförvaltningen för drift och 
skötsel av parken Kronbergs minne under 2009 samt att utbetalningen ska 
verkställas i början av 2009. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-03-08 § 37 att lämna bidrag med 150 
000 kronor ur stiftelsen Maria Kronbergs donation till lekplats till trafik- 
och fritidsförvaltningen, för drift och skötsel av parken Kronbergs minne 
under 2008. Kommunfullmäktige beslutade vidare att förutsätta att trafik- & 
fritidsnämnden följer donators vilja att ordna och underhålla en lekplats 
(Kronbergs minne) för barn och att det sker senast under år 2008.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från trafik- och fritidsförvaltningen daterad 2008-04-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) remissvar 2008-03-31. 

Yrkanden 
Ordförande Håkan Nohrén: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  lämna bidrag om 150 000 kronor ur stiftelsen Maria Kronbergs donation 
till lekplats till trafik- och fritidsförvaltningen för drift och skötsel av 
parken Kronbergs minne under 2009,  

att  utbetalningen ska verkställas i början av 2009 samt 

att  trafik- och fritidsförvaltningen ska, till kommunstyrelseförvaltningen 
(ekonomikontoret) senast 2009-12-31 redovisa hur pengarna har an-
vänts. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
allmänna utskott § 51   2008-04-16  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51  Information om försäljning av fastigheten Skyfallet 15, 
Ingarvsvägen 9 

Diarienummer KS 352/07 

Ärendet 
Markchef Karin Eliasson lämnar en lägesrapport 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. 

Allmänna utskottet beslutade 2007-03-14 att försälja fastigheten samt att  
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och kom-
munfastigheter tillsammans) att ombesörja försäljningen genom mäklare. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Håkan Nohréns för-
slag 

att  ta informationen till protokollet.  

 


	 

