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Personalsekreteraren Carl Sjölin, §§ 14-15
AIK-chefen Annika Nyström, §§ 13-18
Säkerhetssamordnaren Jan-Åke Holmdahl, § 31 och § 27
Sammankallande för POSOM-gruppen Yvonne Jacobsson, § 27

Utses att justera

Kerstin Söderbaum Fletcher
Falu kommun, Rådhuset 2007-02-27
13-32

Justeringens tid och plats
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………...
Sara Östman

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………………….…..
Kerstin Söderbaum Fletcher
Bevis

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

Kommunstyrelsens allmänna utskott
2007-02-14
2007-02-27
Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Kerstin Bryskhe Persson

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:

1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Innehållsförteckning

§ 13 Ansökan från Skoldistrikt Runn om medel från
Incitamentsfonden .........................................................................4

§ 14 Information om antalet anställda inom
Kommunstyrelseförvaltningen och personalnyckeltal ..................6

§ 15 Information om fortsatt arbete med ”Heltid till alla” ....................7
§ 16 Vägledningsdiskussion avseende avtal mellan
Kommunstyrelseförvaltningen (AIK-kontoret) och
Kommunservice.............................................................................8

§ 17 Information om utveckling av Sfi för olika målgrupper,
enl. budget 2007 ............................................................................9

§ 18 Information om introduktionsersättning till flyktingar,
nivå, omfattning i tid. ..................................................................10

§ 19 Information om tillsättning av förbunds- och
räddningschef vid Räddningstjänstförbundet Dala Mitt..............11

§ 20 Vägledningsdiskussion om Västra skolans framtid.....................12
§ 21 Vägledningsdiskussion avseende uthyrning av
Slussen .........................................................................................14

§ 22 Information om åtgärder med anledning av förändrad
prognos för skatteintäkter ............................................................15

§ 23 Information om möjlighet till samlösning mellan
Elsborgskyrkan och förskolan Glashyttan i samband med
fastighetsförsäljning ....................................................................16

§ 24 Beslut om årlig redovisning från
kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
avseende utvecklingen på området
bostadsanpassningsbidrag............................................................17

§ 25 Redovisning av resultatet av genomförd internkontroll
enligt kontrollplan för år 2006 från
kommunstyrelseförvaltningen .....................................................18

§ 26 Intern kontrollplan 2007 för
Kommunstyrelseförvaltningen ....................................................19

§ 27 Beslut om POSOM-gruppens organisation och funktion............20
§ 28 Ansökan om bidrag till ”Manligt nätverk”..................................22
§ 29 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Maria Kronbergs
donation till parken Kronberg .....................................................23

Postadress signaturer Besöksadress
Justerandes
791 83 FALUN
Rådhuset

Telefonväxel

023-830 00

Utdragsbestyrkande:

2 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 13T
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 13

Paragraf

T§ 13T

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Ansökan från Skoldistrikt Runn om medel från Incitamentsfonden
Diarienummer KS 379/06

Ärendet
Skoldistrikt Runn ansöker om 15 000 kronor från Incitamentsfonden för att
kunna bygga upp ett ”bibliotek” för barn med andra språk än svenska. Tanken är att minst fyra böcker på 20 olika språk skall kunna köpas. Syftet med
åtgärden är att stärka de tvåspråkiga barnens modersmål och kulturella identitet samt att modersmålslärarna lätt ska kunna få tillgång till böcker på barnets modersmål.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) bedömer att ansökan faller utanför den ram som kommunstyrelsen fastställt för bidrag från incitamentsfonden och att dessa insatser bör kunna rymmas inom skolnämndens
driftkostnadsram.
Faluns lokala Brottsförebyggande råd/BRÅ beslutade vid sitt möte den 24
januari 2007 att ställa sig positiv till ansökan.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2003-04-01, § 79 bl. a. att antalet projekt som
kan tilldelas medel får vara högst sex stycken per år och att den totala summan att fördela mellan projekten får vara högst 200.000 kronor per år. Vidare beslutades att yttranden över inkomna ansökningar skall lämnas av ekonomikontoret och Faluns lokala brottsförebyggande råd och att KSA skall
besluta om vilka projekt som skall tilldelas medel.
Medlen skall användas till förbättringar i den fysiska miljön och eller socialprevention. Projekt som tilldelats medel skall utvärderas vid den tidpunkt
som beslutas i samband med tilldelningen av medel.
Kommunstyrelsen beslutade 2004-08-31, § 174 att de medel som fördelas
enligt gällande incitamentssystem även kan nyttjas för att säkerställa genomförande av projekt.
Beslutsunderlag
Ansökan från Skoldistrikt Runn, daterad 2006-12-13, samt bilaga daterad
2006-10-03.
Yttrande från BRÅ, daterat 2007-01-25.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande, daterat
2007-01-31.
Yrkanden
Dan Westerberg yrkar med instämmande av Kerstin Söderbaum Fletcher att
utifrån det av kommunstyrelsen inrättade incitamentssystemet lämna ett

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

T§ 13T

Sammanträdesdatum

2007-02-14

bidrag om 15 000 kronor till Skoldistrikt Runn för att kunna bygga upp ett
”bibliotek” för barn med andra språk än svenska samt att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde i september.
Arne Mellkvist yrkar att Skoldistrikt Runns ansökan ska avslås med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) yttrande.
Kerstin Söderbaum Fletcher yrkar med instämmande av Bo Jönsson, Håkan
Nohrén, Dan Westerberg och Arne Mellkvist att öka informationen till skolan om incitamentsfondens existens och syfte och att därmed ge i uppdrag
till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att utveckla incitamentsfonden i enlighet med dagens diskussion.
Beslutsgång
Ordföranden Dan Westerberg ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande
att bevilja ansökan mot Arne Mellkvists förslag att avslå ansökan och finner
att allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag. Därefter ställer ordförande proposition på Kerstin Söderbaums m.fl. yrkande och finner
att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar således
att utifrån det av kommunstyrelsen inrättade incitamentssystemet lämna ett
bidrag om 15 000 kronor till Skoldistrikt Runn för att kunna bygga upp
ett ”bibliotek” för barn med andra språk än svenska,
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde den 25 september 2007,
att att öka informationen till skolan om incitamentsfondens existens och
syfte samt
att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att
utveckla incitamentsfonden i enlighet med dagens diskussion.

Expeditioner
Skoldistriktet Runn, Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret),
BRÅ

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 14

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 14 In

2007-02-14

Information om antalet anställda inom Kommunstyrelseförvaltningen och personalnyckeltal
Diarienummer KS 184/03

Ärendet
Personalchefen Inger Klangebo redogör för bl. a. antalet sjukskrivna på
kommunstyrelseförvaltningen.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2003-11-18, § 257 bl. a. att införa ett generellt
anställningsstopp tills vidare för kommunstyrelsens förvaltningar, att beslutanderätten i fråga om undantag från anställningsstoppet delegeras till kommunstyrelsens allmänna utskott genom dess förhandlingsdelegation, vidare
beslutades att personalens storlek inom kommunstyrelsens förvaltningar
skall återredovisas till kommunstyrelsen fyra gånger per år, med början
2003-12-31.
Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23, § 65 bl. a. att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa ärendet med utgångspunkt från 2006 skriftligt inklusive rehabiliteringsåtgärder och jämförelsetal till allmänna utskottets sammanträde i februari 2007.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet samt
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-10-17.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

T§ 15

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Information om fortsatt arbete med ”Heltid till alla”
Diarienummer KS 102/02

Ärendet
Carl Sjölin redovisade, som representant från omvårdnadsförvaltningen projektet årsarbetstid och hur utvecklingen har sett ut med hänsyn till sysselsättningsgraderna. Redovisningen omfattade bl. a. följande:
-

Utvecklingen av sysselsättningsgraderna från 2002 - 2006 inom omvårdnadsförvaltningen.

-

Redovisning av hur projektet årsarbetstid har arbetat under 2006.

-

Redovisning av vilka enheter som omfattas av årsarbetstidsavtalet.

-

Utvecklingen av sysselsättningsgraderna på de enheter som arbetar
enligt årsarbetstidsavtalet.

-

Hur projektet kommer att fortsätta sitt arbete under 2007.

Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet samt
att ärendet skall återredovisas på allmänna utskottets sammanträde i
februari 2008.

Expeditioner
Omvårdnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
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§ 16

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 16V

2007-02-14

Vägledningsdiskussion avseende avtal mellan Kommunstyrelseförvaltningen (AIK-kontoret) och Kommunservice
Diarienummer KS 61/07

Ärendet
AIK- chefen Annika Nyström informerar om en kommande överenskommelse mellan AIK-kontoret och Kommunservice. Avtalet skall löpa på ett år
och bl. a. innehålla riktlinjer för praktik och arbetsträning.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta dagens diskussion till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (AIK- kontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

T§ 17

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Information om utveckling av Sfi för olika målgrupper,
enl. budget 2007
Diarienummer KS 61/07

Ärendet
AIK- chefen Annika Nyström informerar om att all undervisning för invanadrare, sfi, genomförs av komvux i Falun. Ett avtal med komvux för 2007
är redan undertecknat. AIK-kontoret har börjat fundera kring möjligheten att
anlita andra utförare än komvux för detta ändamål.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (AIK-kontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 18

Paragraf

T§ 18

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Information om introduktionsersättning till flyktingar,
nivå, omfattning i tid.
Diarienummer KS 61/07

Ärendet
AIK- chefen Annika Nyström informerar om att introduktionsersättningen
för flyktingar är för låg, bl. a. på grund av det höga hyresläget. Detta medför
att flyktingar även uppbär socialbidrag för att klara av sin ekonomiska situation. AIK vill framöver kunna handlägga hela introduktionen för att brukarna skall slippa vända sig till två olika myndigheter.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet samt
att ärendet kommer att behandlas vidare på allmänna utskottets sammanträde 2007-03-14 och då kommer bl. a. beslut om antalet introduktionsplatser för 2007, att fattas.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (AIK-kontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
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§ 19

Paragraf

T§ 19

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Information om tillsättning av förbunds- och räddningschef vid Räddningstjänstförbundet Dala Mitt
Diarienummer 16/06

Ärendet
Ordförande Dan Westerberg informerar om ärendet. Rekrytering har ägt
rum och förslaget som kommer att lämnas till direktionen är att Leif
Andersson ska utses som förbundschef och Håkan Pettersson som räddningschef. Båda förslagen innebär visstidsanställningar.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 20

2007-02-14

Vägledningsdiskussion om Västra skolans framtid
Diarienummer KST 93/03

Ärendet
Fastighetschefen Olle Wiking informerar om ärendet.
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 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
Allmänna utskottet beslutade 2007-01-07, § 5 att uppdra till lokalförsörjningsgruppen 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
Förslag från oppositionen i Falun, daterat 2007-02-05.
Skiss avseende lokalförsörjningsplan, upprättad av Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter), daterat 2006-11-28.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ge i uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen (Kommunfastigheter) att
ge förslag på en styrgrupp som skall utreda Västra skolans framtida användning, i enlighet dagens diskussion och med hänsyn till oppositionens förslag, daterat 2007-02-05,
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-03-14
samt
att i övrigt ta informationen till protokollet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

13 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 21

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 21

2007-02-14

Vägledningsdiskussion avseende uthyrning av verksamheten vid Slussen
Diarienummer KST 93/03

Ärendet
Under 2006 har socialförvaltningen initierat ett förändrat lokalbehov för sin
verksamhet vid Slussen. För att en eventuell flytt från nuvarande lokaler ska
kunna ske före kontraktstidens utgång måste ett inriktningsbeslut komma till
stånd i februari eller mars. Allmänna utskottets ledamöter manar till viss
försiktighet i att teckna långvariga avtal i nuläget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) skrivelse, daterad
2007-02-08, med bilagor.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att ge i uppdrag till fastighetschefen att säkerställa arbetet i enlighet med
dagens diskussion samt
att i övrigt ta dagens diskussion till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

T§ 22

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Information om åtgärder med anledning av förändrad
prognos för skatteintäkter
Diarienummer KS 1/06

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om vilka olika åtgärder som
vidtagits i nämnderna med anledning av förändrad prognos för skatteintäkter.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 23

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 23

2007-02-14

Information om möjlighet till samlösning mellan
Elsborgskyrkan och förskolan Glashyttan i samband
med fastighetsförsäljning
Diarienummer KS 61/07

Ärendet
Ordförande Dan Westerberg informerar om möjligheten till samlösning
mellan Elsborgskyrkan och förskolan Glashyttan. Fastighetschefen Olle
Wiking lämnar kompletterande in formation.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Elborgskyrkans församling, daterad 2006-10-24.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
att ställa sig positiv till en samlösning mellan Elsborgskyrkan och förskolan Glashyttan,
att ge i uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att
fortsätta diskussionerna med Elsborgskyrkan och förskolan Glashyttan,
att i övrigt ta informationen till protokollet samt
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-06-12.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
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§ 24

Paragraf

T§ 24

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Beslut om årlig redovisning från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) avseende utvecklingen på området bostadsanpassningsbidrag
Diarienummer KS 61/07

Ärendet
Ordförande Dan Westerberg informerar om att bostadsanpassningsbidrag
upp till 10 basbelopp skall handläggas av kommunstyrelseförvaltningen
(stadsbyggnadskontoret), enligt kommunstyrelsens nya delegationsordningen som antogs av kommunstyrelsen 2006-11-09 . Med anledning av detta
föreslår ordföranden att kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) skall redovisa utvecklingen på området bostadsanpassningsbidrag, till
allmänna utskottet, två gånger per år
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) ska redovisa
utvecklingen på området bostadsanpassningsbidrag på allmänna utskottet sammanträden 2007-05-23 och 2007-11-14.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 25

Paragraf

T§ 25R

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Redovisning av resultatet av genomförd internkontroll
enligt kontrollplan för år 2006 från kommunstyrelseförvaltningen
Diarienummer KS 902/06

Ärendet
I enlighet med gällande internkontrollreglemente och kontrollplan för 2006,
ska attest-regler, revisionsrapporter samt efterlevnad av ramavtal och löneutbetalningar kontrolleras. I en skrivelse från Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet), daterad 2007-01-26, redovisas den interna
kontroll som har utförts på kommunstyrelseförvaltningen för år 2006.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-29, § 251 att fastställa Kontrollplan
för 2006 och att uppföljning av kontrollplan samt redovisning av internkontroll från och med 2006 skall ske på allmänna utskottets sammanträde i februari året efter gällande planår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) yttrande daterat 2007-01-26/
missiv, daterat 2007-01-26.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta redovisningen av genomförd internkontroll enligt kontrollplan för år
2006 till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 26

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 26

2007-02-14

Intern kontrollplan 2007 för Kommunstyrelseförvaltningen
Diarienummer KS 42/07

Ärendet
Enligt gällande internkontrollreglemente skall beslut om internkontrollplan
fattas senast i februari för innevarande år.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar i skrivelse daterad
2007-01-12 förslag till arbetsmodell för internkontroll inom kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget beskriver i korthet syftet med intern kontroll,
ansvaret för nämnder och styrelse, en arbetsmetodik för att nå fram till en
relevant internkontrollplan samt hur uppföljning och rapportering ska gå till.
Ekonomichefen Jan Malmberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsmodell för intern kontroll 2007 för kommunstyrelseförvaltningen,
daterad 2007-01-12.
Missiv från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) daterat
2007-01-23
Yrkanden
Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att arbetsmodellen skall gälla för kommunstyrelseförvaltningen,
att fastställa internkontrollplanen enligt bilaga 2 i arbetsmodellen att gälla
för kommunstyrelseförvaltningen år 2007,
att de obligatoriska kontrollpunkterna avseende representation och friskvård enligt bilaga 2 skall gälla samtliga förvaltningar år 2007 samt
att ge ekonomikontoret rätt att under året justera arbetsmodellen under förutsättning att fastställd internkontrollplan ej förändras.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 27

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 27

2007-02-14

Beslut om POSOM-gruppens organisation och funktion
Diarienummer KS 395/05

Ärendet
POSOM föreslår 2005-04-26 att gruppen rent organisatoriskt ska tillhöra
kommunstyrelsen istället för socialnämnden. Ledningsgruppen för POSOM
består av företrädare från olika myndigheter och organisationer, bl.a. från
socialförvaltningen, Räddningstjänstförbundet och Polisen. POSOM föreslår
vidare att en krisledningsgrupp ska utses med representanter från kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen och kommunalråden. Krisledningsgruppens uppgift är att bedöma aktivitetsnivån i händelse av en större
olycka m.m. POSOM ansöker också om bidrag för utbildning och fortbildning.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) tillstyrker 2007-01-30 att POSOM organisatoriskt läggs under Kommunstyrelsens ansvarsområde, vidare
föreslås bl. a. att kommundirektören ges i uppdrag att utforma en arbetsbeskrivning och att socialnämnden ges i uppdrag att inarbeta ett årligt verksamhetsbidrag.
Sammankallande för POSOM- gruppen Yvonne Jacobsson föredrar ärendet
och säkerhetssamordnaren Jan-Åke Holmdahl lämnar kompletterande information.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Yvonne Jacobsson, sammankallande i Posomgruppen,
daterad 2005-04-26.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) yttrande, daterat 2007-01-30.
Yrkanden
Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att under förutsättning att finansiering sker enligt förslag, POSOMverksamheten från 2007-07-01 organisatoriskt läggs under kommunstyrelsens ansvarsområde,
att kommundirektören ges i uppdrag att utforma och fastställa arbetsbeskrivning/arbetsordning för POSOM-verksamheten i Falu kommun,
att rekommendera till Socialnämnden att från 2007 inarbeta ett årligt verksamhetsanslag om 70 kkr./år samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2007-02-14

att framtida kostnader för större insatser för kommunalt anställda får belasta anslaget Till Kommunstyrelsens förfogande (medel för oförutsedda
utgifter, konto D 520.0035.1430).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 28

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 28

2007-02-14

Ansökan om bidrag till ”Manligt nätverk”
Diarienummer KS 179/07

Ärendet
Män för Jämställdhet Falun/Borlänge ansöker om 25 000 kronor i verksamhetsbidrag. Bidraget kommer att användas till en telefonjour för män i kris
samt till föreläsningar och samtalsgrupper för män. Män för jämställdhet är
ett nätverk och en självständig verksamhet. IOGT/NTO ansvarar för att administrera nätverkets ekonomi.
Faluns lokala Brottsförebyggande råd/BRÅ föreslår 2007-01-15 att allmänna utskottet ska tillstyrka kommunstyrelsen besluta att anslå pengar till
”Manligt nätverk i Falun”. BRÅ anser vidare att bidraget av formella skäl
bör gå till IOGT/NTO för att sedan ställas till nätverkets förfogande.
Beslutsunderlag
Ansökan från ”Män för Jämställdhet”, daterad 2007-01-24.
BRÅ:s yttrande, daterat 2007-01-25.
Yrkanden
Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att 25 000 kronor från konto D 530.00041.1467 Brottsförebyggande arbete,
anslås som bidrag till IOGT/NTO avseende ”Manligt Nätverk i Falun”
samt
att återrapportering om hur medlen använts av ”Manligt Nätverk i Falun”
ska ske till BRÅ under december månad 2007.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 29

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 29

2007-02-14

Ansökan om bidrag ur stiftelsen Maria Kronbergs
donation till parken Kronberg
Diarienummer KS 945/06

Ärendet
Trafik- och fritidsförvaltningen har 2006-12-18 inkommit med en ansökan
om bidrag med 150 000 kronor till drift och skötsel av parken Kronbergs
minne under 2007. Stiftelsens ändamål är att bekosta anläggandet och underhållet av parken Kronbergs minne som är en av Faluns centrala stadsparker. Trafik- och fritidsförvaltningen har under ett antal år erhållit medel ur
stiftelsen Maria Kronbergs donation, vilket har bidragit till att en hög standard har kunnat upprätthållas i parken.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) konstaterar att ansökan
fullständigt stämmer överens med stiftelsens ändamål och föreslår att bidrag
skall lämnas.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-09-14, § 130 att lämna bidrag med
150 000 kronor ur stiftelsen Maria Kronbergs donation till lekplats för drift
och skötsel av parken Kronbergs minne under 2006.
Beslutsunderlag
Trafik- och fritidsförvaltningens ansökan 2006-12-18.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2007-01-15.
Trafik- och fritidsförvaltningens redovisning av erhållna medel 2006 ur stiftelsen Maria Kronbergs donation, daterad 2006-12-18.
Yrkanden
Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att lämna bidrag om 150 000 kronor ur stiftelsen Maria Kronbergs donation
till trafik- och fritidsförvaltningen för drift och skötsel av parken Kronbergs minne under 2008 samt
att utbetalningen skall verkställas i början av 2008.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 30

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 30

2007-02-14

Beslut i kommungemensamma upphandlingar inom
MittDalarnasamarbetet
Diarienummer KS 20/06

Ärendet
Vid Mittdalarnaberedningens sammanträde 2006-11-18 föreslås att samarbetskommunerna ska fatta beslut om att samordna beslutsfattandet i kommungemensamma upphandlingar. Det har ibland dröjt upp till en månad
mellan det första och det sista beslutet vilket är otillfredsställande, bl. a. med
tanke på sekretessen. Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) konstaterar i sitt yttrande daterat 2007-01-23 att den föreslagna ”Gagnefmodellen”
inte kan appliceras rakt av eftersom skillnaderna i delegationsordningar mellan Falu kommun och Gagnefs kommun är alltför stora.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge
kommunstyrelsens ordförande befogenhet att besluta i kommungemensamma upphandlingar över 40 basbelopp i syfte att förbättra och effektivisera beslutsfattandet i dessa ärenden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) yttrande, daterat 2007-01-23.
Beredningsanteckningar från MittDalaberedningen, daterade 2006-11-08,
med bilagor.
Yrkanden
Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att som komplettering till 2006-10-24, § 220, antagen delegationsordning
för kommunstyrelsen, besluta att vid genomförandet av gemensamma
upphandlingar inom MittDalarnasamarbetet ge kommunstyrelsens ordförande befogenhet att besluta i upphandlingar över 40 basbelopp och
att därmed allmänna utskottets delegationsrätt inskränkes i motsvarande
mån,
att upphandlingsbeslut snarast skall anmälas till kommunstyrelsen,
att uppdra åt kommundirektören att i samråd med MittDalarnakommunernas kommunchefer/kommundirektörer utse någon anställd i någon av
MittDalakommunerna som ansvarig för att samordna gemensamma
upphandlingar mellan MittDalarnakommunerna,
samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

24 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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att beslutet skall gälla under innevarande mandatperiod för att sedan utvärderas.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 31

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 31

2007-02-14

Uppföljning av försäkringsskador 2006
Diarienummer KS 129/07

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar 2007-01-30 en
redovisning över skadekostnader avseende egendomsskador vilka regleras
inom ramen för den interna försäkringsrörelsen under 2006.
Ekonomikontoret konstaterar i sitt yttrande att grunden för hur kommunen
hanterar försäkringsfrågor är i princip som förra året. Kommunens självrisk
för egendomsskador har under året uppgått till 400 000 kronor och den interna självrisken som förvaltningarna har fått betala, har uppgått till 3 000
kronor.
Ekonomichefen Jan Malmberg föredrar ärendet och säkerhetssamordnaren
Jan-Åke Holmdahl och fastighetschefen Olle Wiking lämnar kompletterande information i ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2006-02-21 § 43 att täcka kostnaderna för
egendomsskador under 2005 ur överskottet från den interna försäkringsrörelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande, daterat 200701-30, med bilagor.
Yrkanden
Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att täcka skadekostnaden under 2006 om 1 102 696 kronor enligt specifikation i bilaga 3 samt
att ovanstående finansieras ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 32

Paragraf

T§ 32H

Sammanträdesdatum

2007-02-14

Hemställan från Kommunfullmäktiges ordförande
angående närvarorätt i Kommunstyrelsen
Diarienummer KS 201/07

Ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande, Carl Erik Nyström, hemställer
2007-02-07 i ett brev ställt till kommunstyrelsen, om att få närvarorätt i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) tillstyrker i
yttrande, daterat 2007-02-13, förslaget att ge kommunfullmäktiges ordförande närvarorätt i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) yttrande, daterat 2007-02-13.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att medge kommunfullmäktiges ordförande rätt att, under innevarande
mandatperiod, närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och delta i
överläggningar samt
att någon särskild ersättning inte skall utgå för denna närvarorätt utöver de
regler som kommunfullmäktige har fastställt 2006-05-11, § 80.
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