SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Plats och tid

Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 08.30 – 12.15 och 13.15 – 17.10

Beslutande

Dan Westerberg (c), ordf
Barbro Ödlund (s), kl 08.30–15.00, §§

Ej tjänstgörande
ersättare

8-15, del av §16

Lilian Eriksson (m)
Håkan Nohrén (kd)
Carin Gustafsson (s) kl 15.00-17.10,

Maria Wilje (fap)
Claes Mankler (s)

Renée Andersson

del av § 16, §§ 17-26

Inger Olenius (mp) kl 08.30-16.30, §§ 8- Carin Gustafsson (s) kl 13.15-15.00, del
22

av § 16

Ragnar Kroona (s) kl 10.10-15.15, del av Sören Johansson (v)
§ 11, §§ 12-16
Jonny Gahnshag (s) kl 11.10-12.05 och
Mikael Rosén (m) kl 10.55-17.10, §§ 14- 13.15-16.30, §§ 15-22
21
Bo Jönsson (m) kl 13.15-17.00, §§ 16-25
Lars-Erik Måg (fp) kl 09.50-12.15, §§
10-15
Övriga deltagare
Forts.redovisas på
sid 2

Kommundirektören
Kanslichefen, §§ 8-17
Ekonomichefen
Tf Personalchefen, §§ 8-15
IT/organisationschefen, §§ 99-19
Fastighetschefen, §§ 14-26
Stadsbyggnadschefen, §§ 8-15

Utses att justera

Maria Wilje
Falu kommun, Rådhuset 2006-02-28
Exkl § 19 som justerats 2006-02-14
8 – 26,

Justeringens tid och plats
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………………….…..
Maria Wilje
Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Datum när anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott
2006-02-14
2006-03-01
Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Kerstin Bryskhe Persson

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:

1 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Övriga deltagare
Forts från sid 1

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Markchef Karin Eliasson, § 8
Informationschef Lena Säfström, § 9
IT-utredare Lars-Göran Ljungquist, §§ 11-14
Utvecklare Olle Christiansen, §§ 14, 16
Personalplanerare Eva Andersson, § 14
Planerare Staffan Wallin, § 15
Skolchef Svante Hanses, § 16
Förvaltnings ekonom Nils Kempe, § 16
Produktionschef Elisabeth Florman, § 16
Omvårdnadschef, § Tommy Qvarfordth, § 16
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:

2 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Innehållsförteckning

Justerandes signaturer
Justerandes signaturer

§8

Information om Kommunstyrelseförvaltningens
(stadsbyggnadskontoret) verksamhet – markavdelningen.................... 4

§9

Information om Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet)
verksamhet – informationsavdelningen................................................ 5

§ 10

Reviderade riktlinjer för representation i Falu kommun .................. 6

§ 11

Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret)
informerar om ”Det gröna året” och ”Upphandling gatuliggare
06” ........................................................................................................ 7

§ 12

Lägesrapport beträffande PA-systemet ............................................ 8

§ 13

Information om regional konsumentverksamhet.............................. 9

§ 14

Information om införande av jobbdatabas för intern
arbetsförmedling................................................................................. 10

§ 15

Beslut om Västra skolans framtid.................................................. 11

§ 16

Vägledningsdiskussion om ”Översyn av Falu kommuns
kostverksamhet” ................................................................................. 13

§ 17

Information om pågående rekryteringar......................................... 15

§ 18

Eventuell ändring av sammanträdestid för allmänna utskottet
2006-03-14 ......................................................................................... 16

§ 19

Antagande av entreprenör – Ombyggnad av Svärdsjöskolan,
hus 7.................................................................................................... 17

§ 20

Information om fastigheten Kv Rådhuset 1 –
kostnadsredovisning Kårhus/förvaltningslokaler ............................... 18

§ 21

Vägledningsdiskussion om fastigheten Falan 20 - 21 –
tillgänglighetskrav .............................................................................. 20

§ 22

Närvarorätt för personalföreträdare i Kommunstyrelsens
allmänna utskott.................................................................................. 21

§ 23

Yttrande över motion från Bo Jönsson (m), Lars-Erik Måg (fp),
Ulf Elgemyr (fap), Håkan Nohrén (kd) och Olle Holmkvist (spi)
avseende kommunfastigheters uppdrag.............................................. 23

§ 24

Ändringar i bolagsordningar och Ägardirektiv för Falu Energi
& Vatten AB och Falu Elnät AB mm................................................. 25

§ 25

Yttrande över Lekmannarevision vid Falu kommuns helägda
bolag 2005 - Sammanfattande lekmannarevisionsrapport ................. 27

§ 26

Uppföljning av försäkringsskador 2005 ......................................... 29

Utdragsbestyrkande

3 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§8

Paragraf

§ 8 In

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Information om Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) verksamhet – markavdelningen

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redogör för markavdelningens verksamhet genom markchef Karin Eliasson.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

4 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§9

Paragraf

§9

I

5 (29)

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Information om Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) verksamhet – informationsavdelningen

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) redogör för informationsavdelningens verksamhet genom informationschef Lena Säfström.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 10

Paragraf

6 (29)

Sammanträdesdatum

§ 10

2006-02-14

Reviderade riktlinjer för representation i Falu kommun
Diarienummer KST 128/04

Ärendet
Falu Kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället mot
andra kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Dessa kontakter medför ofta behov av representation i olika former. Med representation avses varje
form av värdskap utövat genom kommunens företrädare, förtroendevalda eller
tjänstemän. Den externa representationen syftar till att skapa intresse för kommunen, knyta för kommunen viktiga kontakter och främja kommunens intresse.
I Inkomstskattelagen (1999:1229) finns allmänt hållna bestämmelser om avdragsrätten för representationskostnader. Dessa regler kompletteras av anvisningar från
Skatteverket. Representationen kan rikta sig antingen utåt mot den skattskyldiges
affärsförbindelser och liknande (extern representation) eller också inåt mot företagets personal i form av exempelvis personalfester, avtackningar och uppvaktning
vid födelsedag (intern representation). I intern representation ingår i detta sammanhang till skillnad mot vad som gäller i förmånssammanhang, inte kurser, konferenser och liknande arrangemang. Riktlinjerna för representation inom Falu
Kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har 2006-01-31 arbetat fram ett förslag
till revidering av riktlinjer för representation i Falu kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag 2006-01-31.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att, inför kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari, förtydliga riktlinjerna för representation i Falu Kommun i enlighet med dagens diskussion.
att i övrigt överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 11

Paragraf

§ 11

7 (29)

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) informerar om ”Det gröna året” och ”Upphandling gatuliggare
06”

Ärendet
IT/Organisationschef Jan Fors informerar om ”Om det gröna året” vilket omfattar
arbete med é-falun, dokumentarbete, bredband och kundmervärde. IT-utredare
Lars-Göran Ljungquist informerar om ”Upphandling gatuliggare 06” – ett informationssystem - som skall göras för Trafik & Fritidsförvaltningens räkning.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 12

Paragraf

8 (29)

Sammanträdesdatum

§ 12

2006-02-14

Lägesrapport beträffande PA-systemet
Diarienummer KST 131/04

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) har i samband med kommunrevisionens revisionsrapport angående översiktlig uppföljning av utförda granskningar under 2000-2002 fått i uppdrag att rapportera hur arbetet med det personaladministrativa systemet Respons bedrivs utifrån kommunrevisionens rekommendationer.
Tf personalchef Lena Öhman lämnar en lägesrapport och redogör bl a om hur arbetet fortskrider i samarbete med leverantören, pågående internkontroll av systemet, åtgärdsplan för kvalitetsbrister och vidareutveckling av användarna av systemet.
Tidigare behandling
Lägesrapporter i ärendet har lämnats i allmänna utskottet 2004-12-14, § 192 och
2005-05-24 § 59.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 13

Paragraf

§ 13

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Information om regional konsumentverksamhet

Ärendet
Kanslichef Eva Dahlander informerar om regional konsumentverksamhet, som
Region Dalarna utreder för närvarande.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

9 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 14

Paragraf

10 (29)

Sammanträdesdatum

§ 14

2006-02-14

Information om införande av jobbdatabas för intern arbetsförmedling
Diarienummer KST 175/04

Ärendet
Vid behandling av inkommet medborgarförslag 2004-10-27 angående fråga om
att inrätta en arbetsbytarpool för alla anställda i Falu kommun beslutade kommunstyrelsen 2005-04-05 § 75 bl a att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och IT/organisationskontoret) att utveckla Falu Kommuns jobbdatabas i syfte att skapa en fungerande intern arbetsförmedling.
IT/Organisationschef Jan Fors, utvecklare Olle Christiansen och personalplanerare
Eva Andersson lämnar en delrapport från projektet och informerar om projketuppdraget. Benämningen arbetsbytarpool/intern arbetsförmedling ändras till intressepool.
Tidigare behandling
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och IT/organisationskontoret)
redogjorde för en uppdragsbeskrivning och planerad tidplan för genomförande av
uppdraget vid allmänna utskottets sammanträde 2005-10-18.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret och IT/Organisationskontoret)
delrapport 2006-01-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att en handlingsplan för projektet redovisas till allmänna utskottets sammanträde
den 11 april 2006, samt
att i övrigt ta dagens redovisning till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och IT/Organisationskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 15

Paragraf

11 (29)

Sammanträdesdatum

§ 15

2006-02-14

Beslut om Västra skolans framtid
Diarienummer KST 93/03

Ärendet
Den politiska kommunledningen har givit kommundirektören i uppdrag att, tillsammans med kommunfastigheter, skolförvaltningen och stadsbyggnadskontoret,
närmare utreda förutsättningarna för Västra skolans framtid med ledning av de
bedömningar som skolstyrelsen redan tidigare har gjort. Förslaget har, enligt uppdraget, koncentrerats på den framtida användningen av Västra skolan. Frågorna
som ställs är alltså om skolan skall bevaras endera som en kommunal skola eller
avvecklas. Om avveckling bedöms som det mest intressanta alternativet skall olika lämpliga förslag till annan användning av skolbyggnaden undersökas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i missiv 2006-02-06 att kommunfullmäktige skall besluta
att Västra skolan avvecklas som kommunal skola med start fr.o.m. läsåret
2008/2009 och med avslutning efter läsåret 2009/2010,
att uppdra till skolnämnden att arbeta vidare med tidigare presenterat förslag till
fördelning av elever på Britsarvsskolan, Hälsinggårdsskolan och Gruvrisskolan,
att uppdra till skolnämnden att även se över om besparingar i lokaler kan göras på
andra skolor i andra delar av kommunen,
att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka olika möjligheter för och förbereda
användningen av lokalerna vid Västra skolan för andra lämpliga verksamheter
som medger att Västra skolans lokaler vid behov kan återanvändas för kommunal
skolverksamhet.
Vidare föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta – under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka olika möjligheter för
och förbereda användningen av lokalerna vid Västra skolan för andra lämpliga
verksamheter som medger att Västra skolans lokaler vid behov kan återanvändas
för kommunal skolverksamhet.
Tidigare behandling
Skolstyrelsen beslutade 2004-11-18, § 111 att kommunstyrelsen skulle föreslå
kommunfullmäktige besluta att Västra skolan läggs ned med start läsåret
2008/2009 och avslutas under läsåret 2009/2010.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sitt sammanträde, 2004-11-25, § 174
och beslutade att återta tidigare beslut (från 1999-05-20, § 109) om att lägga ned
Södra skolan samt att avvakta skolstyrelsens vidare ställningstagande när det gäller skollokaler i skoldistrikt Berget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens förslag 2006-02-06.
Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 15

12 (29)

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Protokollsanteckning
Från dagens diskussion antecknas följande:
Lilian Eriksson (m) påpekar att fjärde att-satsen i kommunstyrelseförvaltningens
förslag bör strykas helt så att lokalerna kan lämnas ut till försäljning.
Reneé Andersson (s) påpekar att fjärde att-satsen ändras till följande:
att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka olika möjligheter för och förbereda
användningen av lokalerna vid Västra skolan för andra lämpliga verksamheter.
som medger att Västra skolans lokaler vid behov kan återanvändas för kommunal
skolverksamhet.
Maria Wilje (fap) påpekar följande tillägg (anges kursiverat) till tredje att-satsen;
att uppdra till skolnämnden att även se över om besparingar i lokaler kan göras på
andra skolor i andra delar av kommunen, varvid hänsyn skall tas till projektrapport 1999-03-24 om revidering av skollokalernas framtid.
Sören Johansson (v) motsätter sig nedläggning av Västra skolan och påpekar bl.a.
att ingen utvärdering har gjorts av alternativen nedläggning av Södra skolan eller
Västra skolan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 16

Paragraf

13 (29)

Sammanträdesdatum

§ 16

2006-02-14

Vägledningsdiskussion om ”Översyn av Falu kommuns
kostverksamhet”
Diarienummer KST 149/05

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-22, § 45 bl a att godkänna projektdirektiv
”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” daterade 2005-02-20 och vid allmänna utskottets sammanträde 2005-11-15 lades projektgruppens förslag och rapport fram. Kostutredningen har bedrivits i projekt med alla berörda förvaltningar
representerade. En politisk styrgrupp från majoritet och opposition med representation från berörda nämnder och styrelsen har följt projektet. En särskild referensgrupp med berörda förvaltningschefer har deltagit i arbetet. Därmed har under
projektets gång olika aspekter kunnat hanteras. För att säkerställa både former och
det slutgiltiga förslagets kvaliteter har en remissomgång föreslagits som framgår
nedan. Då ärendet är en vägledningsdiskussion vid dagens sammanträde listas inkomna remissvar här:
Protokoll från Skolnämnden 2006-01-26, § 6
Protokoll från Socialnämnden 2006-01-25, § 10
Kommunservice yttrande 2006-01-27
Protokoll från Miljönämnden 2006-01-25, § 7
Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 2006-01-18
Utredare av kostverksamheten och berörda förvaltningschefer deltar inledningsvis för att svara på frågor.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2005-11-15, § 150
att rapporten ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” (version 1.2) går för
remissyttranden till Skolnämnden, Socialnämnden, Servicenämnden, Miljönämnden och Kommunstyrelseförvaltningen. Dessutom kommer pensionärsrådet att få
en särskild presentation innan beslutprocessen hamnar i Kommunstyrelsen,
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utifrån remissvaren sammanställa
beslutsunderlag till sammanträde med allmänna utskottet den 14 februari 2006,
att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag om eventuella
ramväxlingar och finansiering av den strategiska kostenheten samt
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att se över transportorganisationen
och därtill hörande logistik.
Beslutsunderlag
Missiv och rapport ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” (version 1.2) daterade 2005-11-08.
Allmänna utskottets beslut 2005-11-15, § 150.

Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 16

14 (29)

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att utifrån dagens diskussion, uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar redovisa förslag till beslut till allmänna
utskottets sammanträde den 11 april 2006.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen, Skolförvaltningen, Socialförvaltningen, Kommunservice och Miljöförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 17

Paragraf

§ 17

15 (29)

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Information om pågående rekryteringar

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om pågående rekryteringar av socialchef, kulturchef, arbetsmarknads- och integrationschef samt personalchef.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet informerades 2006-01-17, § 6.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 18

Paragraf

§ 18

16 (29)

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Eventuell ändring av sammanträdestid för allmänna utskottet
2006-03-14

Ärendet
Ordförande Dan Westerberg tar upp frågan om eventuell ändring av sammanträdestid för allmänna utskottet 2006-03-14.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att allmänna utskottets sammanträde den 14 mars 2006 blir ett heldagssammanträde med mötestid från klockan 08.30 och att sammanträdet den 11 april
2006 blir ett halvdagssammanträde med mötestid från klockan 13.15.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 19

Paragraf

§ 19

17 (29)

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Antagande av entreprenör – Ombyggnad av Svärdsjöskolan,
hus 7
Diarienummer KS 156/06

Ärendet
Svärdsjöskolans huskropp nr 07 har med start efter sommaren 2005 projekterats
för ombyggnad till att inrymma hemkunskapssalar mm. Anbudsförfrågan avseende entreprenad skickades ut i december 2005. Utvärdering av anbud pågår och
kostnaden för ombyggnaden presenteras på dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag 2006-01-30.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra till fastighetschefen att anta och teckna avtal med entreprenörer för
rubricerad ombyggnad inom redovisad ram, samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 20

Paragraf

18 (29)

Sammanträdesdatum

§ 20

2006-02-14

Information om fastigheten Kv Rådhuset 1 – kostnadsredovisning Kårhus/förvaltningslokaler

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) lämnar en kostnadsredovisning av Kårhus/förvaltningslokaler samt redogör för en omprioritering av investeringsmedel. En anbudsförfrågan kommer att skickas ut beträffande genomförande av Kårhus och åtgärder i förvaltningslokalerna.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall godkänna ärendets
fortsatta handläggning enligt kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter)
redovisning vilket innebär att gå vidare med upphandlingen av entreprenaden för
Kv Rådhuset.
Maria Wilje yrkar, med instämmande av Håkan Nohrén, avslag på ordförandens
förslag.
Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats vara avslutad ställer ordföranden proposition på
sitt eget yrkande mot Maria Wiljes med fleras avslagsyrkande och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden föreslår följande voteringsproposition som allmänna utskottet godkänner: den som bifaller ordförandens yrkande enligt ovan röstar ja, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej beslutar allmänna utskottet i enlighet med Maria Wiljes med
fleras yrkande enligt ovan.
Vid voteringen avges 5 ja-röster och 2 nej-röster enligt nedan:
Ja: Dan Westerberg (c), Barbro Ödlund (s), Renée Andersson (s), Claes Mankler
(s) och Lilian Eriksson (m)
Nej: Maria Wilje (fap) och Håkan Norén (kd).
Beslut
Allmänna utskottet beslutar således
att godkänna ärendets fortsatta handläggning enligt kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) redovisning.
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Vägledningsdiskussion om fastigheten Falan 20 - 21 – tillgänglighetskrav
Diarienummer KS 174/06

Ärendet
Fastighetschef Olle Wiking håller en vägledningsdiskussion i ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta dagens vägledningsdiskussion till protokollet.
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Närvarorätt för personalföreträdare i Kommunstyrelsens allmänna utskott
Diarienummer KS 223/06

Ärendet
Fråga har uppkommit om hur insyn i kommunstyrelsens ärenden bättre ska kunna
tillgodoses för de anställda i Falu kommun. Det har då och då visat sig att med
bättre insyn och kunskap för de fackliga organisationerna, skulle missförstånd
som ibland uppstår samt upplevelse av att ha hållits utanför viktiga ärenden undvikas. Idag hålls regelbundna möten mellan förhandlingsdelegationen och CSG
men dessa är av övergripande karaktär och ger inte insyn i alla kommunstyrelsens
ärenden som kan vara av fackligt intresse.
Kommunalrådet Dan Westerberg föreslår i skrivelse 2006-02-06 att frågan om
personalnärvaro i Kommunstyrelsens allmänna utskott bör utredas varefter förslag
bör läggas fram huruvida detta är möjligt och lämpligt. Under utredningsskedet
bör personalorganisationernas synpunkter inhämtas.
Beslutsunderlag
Kommunalrådet Dan Westerbergs skrivelse 2006-02-06.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar, med instämmande av Renée Andersson,
att allmänna utskottet skall uppdra till kommundirektören att utreda frågan om
närvarorätt för personalföreträdare i Kommunstyrelsens allmänna utskott eller att
göra annan ändring för att förbättra informationen till de fackliga organisationerna, samt
att ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde 2006-04-11.
Lilian Eriksson yrkar avslag på ordförandens med fleras förslag.
Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats vara avslutad ställer ordföranden proposition på
sitt eget med fleras yrkande mot Lilian Erikssons avslagsyrkande och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra till kommundirektören att utreda frågan om närvarorätt för personalföreträdare i Kommunstyrelsens allmänna utskott eller att göra annan ändring
för att förbättra informationen till de fackliga organisationerna, samt
att ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde 2006-04-11.
Forts.
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Yttrande över motion från Bo Jönsson (m), Lars-Erik Måg
(fp), Ulf Elgemyr (fap), Håkan Nohrén (kd) och Olle Holmkvist
(spi) avseende kommunfastigheters uppdrag
Diarienummer KST 68/03

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamöterna Bo Jönsson (m), Lars-Erik Måg (fp), Ulf Elgemyr (fap), Håkan Nohrén (kd) och Olle Holmkvist (spi) föreslår i motion daterad
2003-03-03 att Kommunstyrelsen snarast tillsätter en opartisk utredning som ska
belysa följande frågeställningar samt rekommendera ett organisationsförslag till
förvaltning av kommunala fastigheter:
1. Kommunfastigheter blir en egen förvaltning med en egen politisk ledning med
ett tydligt uppdrag och ansvar
2. Kommunfastigheter fortsätter i stort sett som idag, men med ett tydligare uppdrag och ansvar. Uppdraget ska också innehålla befogenheter att avveckla icke
lönsamma fastigheter eller sådana som inte nyttjas av kommunala verksamheter.
Dessutom ska man ges möjligheten att organisera en egen driftavdelning.
3. Ett förslag till målformulering skall tas fram.
4. En sammanslagning av Kommunfastigheter och Kopparstaden ska ske helt eller
delvis”
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i missiv 2006-01-23 att kommunfullmäktige skall besluta:
att motionen genom vidtagna åtgärder är besvarad.
I förslaget föreslås att i dagsläget avvakta med samgåendet mellan Kopparstaden
och kommunfastigheter och istället genomföra den strukturutredning som påbörjats dvs gå vidare med en renodling av verksamheterna.
I arbetet i olika arbetsgrupper har det också skapats bättre fungerande forum mellan Kopparstaden och Kommunfastigheter som det finns anledning att fortsätta
utveckla. Dessa grupper bör fortsätta arbetet med att identifiera de områden där vi
kan jobba samman för att öka effektiviteten utan att för den skull hindra det egna
utvecklingsarbetet.
Frågan om Trafik & Fritidsförvaltningens fastighetsbestånd bör utredas ytterligare.
Arbetet med att ytterligare samordna verksamheten mellan Kommunfastigheter
och Kopparstaden bör fortsätta. De områden där Kommunfastigheter och Kopparstaden kan arbeta bättre tillsammans för att öka effektiviteten utan att för den skull
hindra den egna utvecklingen skall identifieras och återrapporteras vid de återkommande träffarna mellan parterna under våren 2006.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens samordnade yttrande 2006-01-23.
Forts.
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Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att motionen genom vidtagna åtgärder är besvarad.
Maria Wilje yrkar, med instämmande av Håkan Nohrén, bifall till motionen att en
utredning skall göras enligt motionärernas förslag.
Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats vara avslutad ställer ordföranden proposition på
sitt eget yrkande mot Maria Wiljes med fleras bifallsyrkande och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen genom vidtagna åtgärder är besvarad.
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Ändringar i bolagsordningar och Ägardirektiv för Falu Energi
& Vatten AB och Falu Elnät AB mm
Diarienummer KS 724/05

Ärendet
År 2005 ändrades revisionsreglementet och bolagsordningarna i de helägda bolagen med anledning av att kommunens revisorer framfört önskemål om att samtliga kommunens lekmannarevisorer skulle vara lekmannarevisorer i de helägda bolagen. Av förbiseende ändrades då inte Företagspolicyn i konsekvens med detta. I
förslag från Kommunstyrelseförvaltningen har nu ändringen införts i punkt 2,
tredje stycket.
I skrivelse från Falu Energi & Vatten AB 2005-10-03 hänvisas till ett protokoll
där styrelsen beslutat att överföra ägandet av OPTO-verksamheten från Falu
Energi & Vatten AB till Falu Elnät AB. Bakgrunden är att Falu Elnät AB handhar
verksamheten och därigenom tecknar alla mark- och ledningsavtal, vilket såväl
praktiskt som ekonomiskt anses vara det mest fördelaktiga.
Mot bakgrund av ovanstående framställan lämnar kommunstyrelseförvaltningen
(stadskansliet och ekonomikontoret) och bolagen förslag till ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen.
Beslutsunderlag
Falu Energi & Vattens skrivelse 2005-10-03.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) yttrande 2006-02-03.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna den föreslagna ändringen i dokumentet ”Företagspolicy: relationen
mellan Falu Kommun och dess helägda bolag”,
att godkänna föreslagna förändringar i bolagsordningarna och ägardirektiven,
med bilagor, för Falu Energi & Vatten AB och Falu Elnät AB, samt
att uppdra åt kommunens ombud vid bolagsstämmorna att biträda dessa ändringsförslag.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta
att tillsätta en arbetsgrupp med tre ledamöter för översyn av dokumentet ”Företagspolicy: relationen mellan Falu Kommun och dess helägda bolag” och
övervägande om kommunen skall antaga dokumentet ”God sed för styrning
av kommun- och landstingsägda bolag”,
att tillsätta ledamöter i arbetsgruppen, samt
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och ekonomikontoret)
att biträda gruppens arbete.
Forts.
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 24

26 (29)

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del, i enlighet med ordförande Dan
Westerbergs förslag
att hemställa till Falu Energi & Vatten AB att vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari redogöra för utökningen av bolagets uppdrag omfattande
fjärrkyla.

Expeditioner
Falu Energi & Vatten AB

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsens
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Yttrande över Lekmannarevision vid Falu kommuns helägda
bolag 2005 - Sammanfattande lekmannarevisionsrapport
Diarienummer KS 145/06

Ärendet
Kommunrevisionen har på uppdrag av Falu kommuns valda lekmannarevisorer
vid kommunens helägda bolag, inom Falu Stadshus AB koncernen, granskat de
bolag som operativt bedriver verksamhet dvs Falu Energi & Vatten AB, Falu Elnät AB, KopparStaden AB och Falu Industrihus AB. Kommunrevisionen önskar
kommunstyrelsens yttrande innan den 13 mars 2006.
I rapporten görs dels en uppföljning av de åtgärder som vidtagits med anledning
av tidigare revisionsrapport dels ett antal påpekande med förslag till kompletterande åtgärder. De kompletterande åtgärderna anges i rapporten som fyra huvudpunkter för vilka Falu Kommuns alternativt bolagens ställningstagande efterlyses.
De fyra punkterna är:
1. Ändring/komplettering av ägardirektiv och företagspolicy (kommunstyrelsen)
2. Upprättande av regelverk/verktyg för styrning av verksamhet (Kopparstaden
AB)
3. Införande av system och rutiner för internkontrollarbete (Kopparstaden AB
samt Falu Energi och Vatten AB)
4. Underhållsplanering av VA-verksamhet (Falu Energi och Vatten AB).
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens yttrande innan den 13 mars 2006.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i yttrande 2006-02-07
att kommunstyrelsen skall ställa sig bakom det framskrivna yttrandet och att det
skall utgöra Falu kommuns svar på lekmannarevisionsrapporten.
Frågeställningarna är även beaktade i dokument: Ändringar i bolagsordningar och
Ägardirektiv för Falu Energi & Vatten AB och Falu Elnät AB mm (KS 724/05).
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens rapport 2005-12-27.
KopparStadens yttrande 2005-12-27.
Falu Energi & Vattens yttrande 2006-01-30.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) yttrande 2006-02-03. (se ärende):
Ändringar i bolagsordningar och Ägardirektiv för Falu Energi & Vatten AB och
Falu Elnät AB mm (KS 724/05).
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2006-02-07.
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 25

28 (29)

Sammanträdesdatum

2006-02-14

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 200602-07 och kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) yttrande 2006-02-03,
samt KopparStadens yttrande 2005-12-27 och Falu Energi & Vattens yttrande
2006-01-30 till revisorerna som svar på revisionsrapporten.
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Uppföljning av försäkringsskador 2005
Diarienummer KS 129/06

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar 2006-01-26 redovisning
av kostnader för egendomsskador reglerade under 2005 och föreslår att kommunstyrelsen skall besluta:
att täcka skadekostnaden under 2005 med 888.689 kronor enligt specifikationen i
bilaga 3, samt
att täckningen finansieras ur överskottet från de interna försäkringspremierna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) redovisning 2006-01-26.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att täcka skadekostnaden under 2005 med 888.689 kronor enligt specifikationen i
bilaga 3 i Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) redovisning
2006-01-26, samt
att täckningen finansieras ur överskottet från de interna försäkringspremierna.
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