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Tobias Carlgren
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Dan Westerberg
Håkan Nohrén § 160
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Krister Johansson
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Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset
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§ 153: Försäkringsmäklare Helena Weidenbladh och upphandlingschef
Ulla Gustavsson
§ 154: Skolsamordnare Palle Pettersson, controller Niklas Lindholm och
säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl
§ 155: Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Maria Jonsson och chefen för
vuxenenheten Åsa Johansson
§ 160: Markingenjör Lars Gustafsson och avdelningschef Niklas Linnsén

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00
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Innehållsförteckning
§ 150 Information om Falu kommuns ekonomiska situation månadsavstämning oktober 2009 ..................................................4
§ 151 Information om lönekartläggning 2009 och LOK 2010
samt handlingsplan för jämställda löner........................................5
§ 152 Uppföljning av vikarieförmedling.................................................7
§ 153 Upphandling av försäkringar .........................................................8
§ 154 Skadegörelse i skolor...................................................................10
§ 155 Information om nya regler angående sjukersättning samt
Jobb och utvecklingsgarantins fas 3 och dess effekter för
Falu kommun...............................................................................11
§ 156 Information om utredningen av kommunservices
verksamhet...................................................................................12
§ 157 Information om projektuppdraget tidredovisningssystem...........13
§ 158 Svar på revisionsrapport över granskning av
delårsrapport per 2009-08-31 ......................................................14
§ 159 Dokumenthanteringsplan för kommunrevisionen .......................15
§ 160 Begäran från Räddningstjänsten Dala Mitt om förvärv av
räddningsstationerna i Falun, Svärdsjö och Enviken ..................16
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§ 150 Information om Falu kommuns ekonomiska situation månadsavstämning oktober 2009
Diarienummer KS 27/09

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson redovisar kommunens ekonomiska situation per oktober månad.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum
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§ 151 Information om lönekartläggning 2009 och LOK 2010
samt handlingsplan för jämställda löner
Diarienummer KS 58/09

Ärendet
Information om pågående lönekartläggning för 2009 och tidplanen för lokala översynsförhandlingarna (LOK) 2010 samt handlingsplan för jämställda
löner.
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är:
att ta informationen till protokollet,
att inte genomföra några lönejusteringar utifrån 2009 års lönekartläggning,
att ge lönekartläggningsgruppen i uppdrag att utifrån ovanstående handlingsplan förbereda och genomföra 2010 års lönekartläggning samt
att ge förhandlingschefen i uppdrag att ombesörja spridning av kartläggningens resultat till verksamheterna.
Personalchef Inger Klangebo föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Enligt den av kommunfullmäktige 2009-06-11 fastställda planen för likabehandling, jämställdhet och motverkande av diskriminering, har Falu Kommun som ambition att årligen genomföra en lönekartläggning.
Lönekartläggning för 2008 redovisades i kommunstyrelsens allmänna utskott 2009-03-18.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelser 200911-02 samt 2009-10-27.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet,
att inte genomföra några lönejusteringar utifrån 2009 års lönekartläggning,
att ge lönekartläggningsgruppen i uppdrag att utifrån ovanstående handlingsplan förbereda och genomföra 2010 års lönekartläggning samt
att ge förhandlingschefen i uppdrag att ombesörja spridning av kartläggningens resultat till verksamheterna.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Expeditioner
Förhandlingschefen
Lönekartläggningsgruppen

Justerandes signaturer
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§ 152 Uppföljning av vikarieförmedling
Diarienummer KS 65/09

Ärendet
Redovisning av chefen för vikarieförmedlingen Tommy Qvarfordth inriktad
på bakgrund, organisation, redovisning av ekonomi och statistik samt framtida utmaningar.
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är ta informationen till protokollet samt att ärendet återredovisas på ett av allmänna utskottets sammanträden 2010.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-1102.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet samt
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde i april 2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 153 Upphandling av försäkringar
Diarienummer KS 757/09

Ärendet
Falu kommun har genom att ansluta sig till den upphandling som kommunens försäkringsmäklare Marsh AB genomfört för ett flertal kommuner och
bolag, upphandlat försäkringar inom följande områden:
- Kommunförsäkring,
- Olycksfallsförsäkring,
- Förmögenhetsbrottsförsäkring,
- Tjänstereseförsäkring,
- VD- och styrelseansvarsförsäkring
- Rättsskyddsförsäkring för miljöbrott
- Miljöansvarsförsäkring
Alla försäkringar utom kommunförsäkringen och olycksfallsförsäkringen
omfattar även Västra Falun Fastighets AB, Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB, Samordningsförbundet FINSAM-Falun, Falu kommun Förvaltning AB, Falu Stadshus AB och Falun Digital Park AB.
Upphandlingen har genomförts som förhandlingsupphandling enligt LOU,
Lagen om offentlig upphandling och densamma har annonserats i allmänt
tillgänglig databas.
Försäkringsrådgivare Helena Weidenbladh från Marsh AB föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-1112.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att som försäkringsbolag för kommunförsäkringen inklusive utställningsförsäkringen för period 2010-01-01—2012-12-31 med möjlighet tillförlängning t o m 2013-12-31 anta försäkringsbolaget Kommuneforsikring
med en självrisk på 10 basbelopp för egendomsförsäkringen och 0,5
basbelopp för ansvarsförsäkringen,
att som försäkringsbolag för olycksfallsförsäkringen för perioden 2010-0101—2012-12-31 med möjlighet till förlängning t o m 2013-12-31 anta
försäkringsbolaget Europeiska,
att som försäkringsbolag för förmögenhetsbrottsförsäkringen för perioden
2010-01-01—2012-12-31 med möjlighet till förlängning t o m 2013-1231 anta försäkringsbolaget AIG,
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att som försäkringsbolag för tjänstereseförsäkringen för perioden 2010-0101—2012-12-31 med möjlighet till förlängning t o m 2013-12-31 anta
försäkringsbolaget AIG,
att som försäkringsbolag för VD- och styrelseansvarsförsäkringen för perioden 2010-01-01—2012-12-31 med möjlighet till förlängning t o m
2013-12-31 anta försäkringsbolaget Hiscox med 20 mkr som ett gemensamt försäkringsbelopp för alla berörda bolag,
att ge kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) i uppdrag att bevaka att försäkringsbrev erhålls från de olika försäkringsbolagen samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
Protokollsanteckning
Allmänna utskottet vill åter framhålla vikten av att en politisk återkoppling
sker i ett initialt skede vid viktiga/större upphandlingar d.v.s. när förfrågningsunderlaget utarbetas.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för exp. till berörda.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 154 Skadegörelse i skolor
Diarienummer 39/09

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och stadskansliet) i
samarbete med skolan, Polisen, Brottförebyggande Rådet och Räddningstjänsten DalaMitt har i uppdrag att arbeta förebyggande med att minska skadegörelse i skolorna.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är att ta informationen till protokollet.
Fastighetschefen Olle Wiking lämnar information om det pågående arbetet
och skolsamordnare Palle Pettersson föredrar under rubriken ”skolan brinner”.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2009-04-22;
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med skolan, Polisen, Brottsförebyggande Rådet och Räddningstjänsten DalaMitt ansvara för
arbetet med att förebygga skadegörelse i skolorna samt
att återrapportera ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 21 oktober 2009.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2009-04-22, § 51.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 200911-09
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet samt
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde i april 2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 155 Information om nya regler angående sjukersättning
samt Jobb och utvecklingsgarantins fas 3 och dess effekter för Falu kommun
Diarienummer KS 781/09

Ärendet
Förändring av sjukersättningsregler fr o m 2010-01-01 kommer att medföra
att 150 – 200 personer mister sin försörjning genom ersättning från Försäkringskassan.
Jobb och utvecklingsgarantins fas 3 kommer under 2010 innebära att ca 100
personer ska erhålla en varaktig sysselsättning omfattande två år.
AIK-chefen Annika Nyström och enhetschefen Maria Jonsson föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2009-11-10.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer
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§ 156 Information om utredningen av kommunservices verksamhet
Diarienummer KS 477/09

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar utredningen av kommunservices verksamhets fortgående och de olika organisationsalternativ som utkristalliserats.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2009-08-19 att godkänna projektdirektiv för
”Översyn av Servicenämndens samlade verksamhet” daterad 2009-08-11.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer
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§ 157 Information om projektuppdraget tidredovisningssystem
Diarienummer KS 27/09

Ärendet
IT/Org-chefen Jan E. Fors redogör för tidredovisningssystem i Falu kommun.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 158 Svar på revisionsrapport över granskning av delårsrapport per 2009-08-31
Diarienummer KS 680/09

Ärendet
Kommunrevisionen har ombett kommunstyrelsen att senast den 14 december yttra sig över rapporten ”Granskning av delårsrapport per 2009-08-31”
senast den 14 december 2009. KPMG redogör i sin granskningsrapport följande iakttagelser och synpunkter;
1. Delårsrapporten motsvarar lagens krav på innehåll.
2. I förvaltningsberättelsen redovisas två finansiella mål. I den mån resultatprognosen infrias kommer inte årets resultatmål att nås.
3. I resultaträkningen redovisas ingen avstämning mot periodiserad budget.
En avstämning mot periodiserad budget skulle kunna ge läsarna en bra jämförelse även för hur budgeterade intäkter och kostnader är fördelade över
året.
4. De mål som redovisas och följs upp ska vara mätbara för den period som
delårsrapporten avser. Ett flertal mål följs inte upp per den 31/8.
5. Skolnämnden aviserar i sin prognos ett stort underskott och orsakerna till
varför vissa av de budgeterade kostnaderna inte nås kommenteras inte.
6. Trafik- och fritidsnämnden samt kommunfastigheter bör lämna kommentarer till varför inte investeringar kommer att ske i enlighet med budget.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag till beslut är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Rapporten ”Granskning av delårsrapport per 2009-08-31”.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-1106.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att som kommunstyrelsens yttrande över rapporten ”Granskning av delårsrapport per 2009-08-31” översända kommunstyrelseförvaltningens
(ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-11-06.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

14 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
159TT

2009-11-18

§ 159 Dokumenthanteringsplan för kommunrevisionen
Diarienummer KS 405/09

Ärendet
Enligt arkivrelementet för Falu kommun ska varje myndighet upprätta en
plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa handlingar hanteras (dokumenthanteringsplan).
From 1 maj i år diarieför kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) för
kommunrevisionen.
Kommunrevisionen har beslutat att fastställa upprättad dokumenthanteringsplan enligt protokoll 2009-05 25 § 1.
Dokumenthanteringsplan och revidering av denna ska alltid godkännas av
arkivmyndigheten som är kommunstyrelsen enligt arkivreglemente för Falu
kommun antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-14 § 45.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är att godkänna
kommunrevisionens dokumenthanteringsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-11-04/
dokumenthanteringsplan.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna kommunrevisionens dokumenthanteringsplan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 160 Begäran från Räddningstjänsten Dala Mitt om förvärv av
räddningsstationerna i Falun, Svärdsjö och Enviken
Diarienummer KS 439/09

Ärendet
Kommunalförbundet Räddningstjänsten DalaMitt (RDM) har framfört önskemål om att förvärva de tre räddningsstationer som förbundet hyr av Falu
kommun i syfte att sänka sina kostnader för lokaler.
Markingenjör Lars Gustafsson och avdelningschef Niklas Linnsén föredrar
ärendet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2009-09-16 bl.a. att för egen del uppdra till
kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) att ta fram beslutsunderlag för genomförandet av försäljningen av fastigheterna Hedgårdarna
4:12 och Borgärdet 79:1 i enlighet med diskussionen vid sammanträdet.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-29 bl.a:
att fastigheten Borgärdet 79:1 ska säljas till Räddningstjänsten Dala Mitt,
att uppdra till fastighetschefen att innan försäljning sker upprätta och besluta
om arrendeavtal för ändamålet klubbstuga med arrendetid maximalt 15 år
till Svärdsjö IF på fastigheten Borgärdet 79:1 samt
att ärendet återrapporteras till allmänna utskottets möte 2009-11-18.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-08 att uppdra till kommunstyrelsen
att genomföra försäljning av fastigheten Hedgårdarna 4:12 till Räddningstjänsten Dala Mitt.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2009-09-16, § 125.
Protokoll från kommunstyrelsen 2009-09-29, § 176.
Protokoll från kommunfullmäktige 2009-10-08, § 137.
Yrkanden
Ordförande Håkan Nohrén: Att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen
(stadsbyggnadskontoret och kommunfastigheter) att slutföra förhandlingarna avseende Borgärdet 79:1 och Hedgårdarna 4:12 med Räddningstjänsten
DalaMitt utifrån den princip för prissättning som uttryckts vid dagens sammanträde samt att resultatet därav föreläggs kommunstyrelsen den första
december för beslut.
Kerstin Söderbaum Fletcher: Bifall till ordförandens förslag med tillägget
att förvaltningen efterhör vilken inställning Borlänge och Säter har till försäljning av sina räddningsstationer och i vad fall de är positiva till en förJusterandes signaturer
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säljning vilka principer för beräkning av priset de avser tillämpa.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och
kommunfastigheter) att slutföra förhandlingarna avseende Borgärdet
79:1 och Hedgårdarna 4:12 med Räddningstjänsten DalaMitt utifrån
den princip för prissättning som uttryckts vid dagens sammanträde,
att kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och kommunfastigheter) efterhör vilken inställning Borlänge och Säter har till försäljning av sina räddningsstationer och i vad fall de är positiva till en försäljning vilka principer för beräkning av priset de avser tillämpa samt
att resultatet av ovanstående att-satser föreläggs kommunstyrelsen den 1
december för beslut.
Protokollsanteckning
Dan Westerberg och Ingrid Näsman anmäler jäv och deltar därmed inte i
ärendets överläggning eller beslut.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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