SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2006-08-15

Plats och tid

Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 – 17.15

Beslutande

Dan Westerberg (c), ordf
Barbro Ödlund (s)
Maria Wilje (fap)
Renée Andersson (s)

Claes Mankler (s)
Lilian Eriksson (m)
Håkan Nohrén (kd)

Ej tjänstgörande
ersättare

Sören Johansson (v)
Inger Olenius (mp)
Ulf Elgemyr (fap), kl 13.15-14.50, §§
86-93, §§ 96-97
Jörgen Adolphson (spi)

Mikael Rosén kl 14.00-17.15, ej §§ 86-92
Jonny Gahnshag (s), kl 13.15-14.50,
§§ 86-93, §§ 96-97
Lars-Erik Måg (fp), kl 13.15-14.45,
§§ 86-93, del av § 96, § 97

Övriga deltagare
Se även sid 2

Kommundirektören
Fastighetschefen, ej §§ 102-108
Kanslichefen
Ekonomichefen
IT/organisationschefen, ej § 86, ej § 88, ej del av § 87
Stadsbyggnadschefen, §§ 86-93, §§ 96- 97
Tf Personalchefen, §§ 86-95, §§ 96-97 Miljöchefen, ej §§ 98-108
Kommunsekr Taimi Hermansson
Annika Nyström, chef för Arbetsmarknads- och integrationskontoret, §§ 8693, §§ 96-97

Utses att justera

Maria Wilje
Falu kommun, Rådhuset 2006-08-24
Exkl § 88 som justerats 2006-08-15
86-108

Justeringens tid och plats
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………...
Taimi Hermansson

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
2006-08-15
2006-08-24
Exkl § 88 som anslagits 2006-08-16
Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Kerstin Bryskhe Persson

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2006-08-15

Övriga deltagare vid sammanträde med allmänna utskottet 2006-08-15:
Socialchef Ingalill Frank, § 93
Tf räddningschef Jonas Röjås och säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl,
§ 96
§ 94: Henrik Andersson projektledare för DalaMaTs vid Region Dalarna,
Frida Karlge som representerar Göteborgs stad och verksamhetsledare Maria Rolander Näringslivet Falun-Borlänge

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2006-08-15

Innehållsförteckning
§ 86

Redovisning av skolnämndens uppdrag om djurhagen i
Harmsarvet ........................................................................................... 5

§ 87 Presentation av ny kommunstyrelsechef: Annika Nyström,
arbetsmarknads- och integrationskontoret............................................ 6
§ 88

Upphandling av kontorsmateriel och förbrukningsmateriel till
skola och barnomsorg........................................................................... 7

§ 89

Tegelbruks-/Montessoriskolan – om- och tillbyggnad av kök
och matsal............................................................................................. 8

§ 90

Bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Pipan 1 .................. 9

§ 91

Bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Sturen 7 ............... 10

§ 92

Bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Slätta 8:106 ......... 11

§ 93

Presentation av ny socialchef: Ingalill Frank ................................... 12

§ 94

Göteborgs erfarenheter kring externa bilpooler ............................... 13

§ 95

Aktuell information från personalkontoret....................................... 14

§ 96

Uppmaning från Räddningstjänsten Dala Mitt till respektive
medlemskommun att tillsätta en politisk styrgrupp för
handlingsprogrammet......................................................................... 15

§ 97

Uppföljning av allmänna utskottets beslut om ”kommunalt
basutbud” för städverksamheten på Kommunservice ........................ 16

§ 98

Underlag för upphandling av förvaltare för Falu kommuns
förvaltade stiftelser ............................................................................. 17

§ 99

Ansökan om medel ur Incitamentsfonden från
Norslundsskolan ................................................................................. 18

§ 100 Uppföljning av beslut om flyktingmottagande................................. 19
§ 101 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2006-06-15, § 94
- kommunstyrelsens prognosticerade budgetöverskridande .............. 20
§ 102 Yttrande över revisionsrapport: Granskning av bokslut .................. 21
§ 103 Remiss från Skolverket: ansökan från Betula Doctrina HB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Falu kommun........................................................... 22
§ 104 Remiss från Skolverket: ansökan från Friskolan Mosaik
ekonomisk förening om godkännande av och rätt till bidrag för
en fristående grundskola i Falu kommun ........................................... 23

Justerandes signaturer
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2006-08-15

§ 105 Remiss från Skolverket: ansökan från NTI-skolan om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu
kommun.............................................................................................. 24
§ 106 Remiss från Skolverket: ansökan från Baggium AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till Faluns Praktiska Gymnasium i
Falu kommun...................................................................................... 25

Justerandes signaturer

§ 107

Godkännande av arrendeavtal om del av trädgården vid
Linnés Bröllopsstuga.......................................................................... 26

§ 108

Slätta-anläggningarnas organisation............................................... 27

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 86

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 86

2006-08-15

Redovisning av skolnämndens uppdrag om djurhagen i
Harmsarvet
Diarienummer KST 202/02

Ärendet
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade i december 2003 att hemställa
till skolstyrelsen att ansvara för en vidare handläggning av Djurhagen och att
skolförvaltningen arbetar vidare med ärendet inom ramen för naturskolan på
Harmsarvet och återkommer när samtalen med Länsstyrelsen har i all väsentlighet nått ett avgörande och övriga frågetecken klarats ut, samt att hemställa till
skolstyrelsen, under förutsättning att samtalen mellan skolförvaltningen och
Länsstyrelsen faller väl ut, att inrätta en Djurhage i anslutning till Naturskolan
på Harmsarvet eller på annan lämplig plats i enlighet med skolförvaltningens
överenskommelse med Länsstyrelsen.
Ordförande Dan Westerberg lämnar aktuell information om ärendet vid sammanträdet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet har informerats om ärendet vid sina sammanträden i mars
2004 och i maj 2004.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta till protokollet att skolnämndens uppdrag avseende Djurhage redovisats
och avföra ärendet från vidare handläggning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Expeditioner
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 87

Paragraf

§ 87 P

Sammanträdesdatum

2006-08-15

Presentation av ny kommunstyrelsechef: Annika Nyström,
arbetsmarknads- och integrationskontoret

Ärendet
Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23, § 63 att anställa Annika Nyström
som chef för Arbetsmarknads- och integrationskontoret i Falu kommun fr o m
2006-08-10 t o m 2010-08-09.
Annika Nyström presenterar sig och berättar lite om sin bakgrund.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 88

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 88

2006-08-15

Upphandling av kontorsmateriel och förbrukningsmateriel
till skola och barnomsorg
Diarienummer KS 848/05

Ärendet
Ekonomichef Jan Malmberg föredrar ärendet och förslag till beslut utifrån
kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) underlag daterat 2006-07-05
(utdelas till ledamöterna).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) underlag daterat 2006-0705.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att som anbudsgivare med offererat lägsta sammanvägda pris avseende kontorsmatriel anta
·

Frans Svanström & Co AB som leverantör,

att som anbudsgivare med offererat lägsta sammanvägda pris avseende förbrukningsmatriel till skola och barnomsorg anta
·

BRIO Lek & Lär AB som leverantör för Rita/Måla och Småslöjd

·

TG Skrivab AB som leverantör för Musik/Rörelse och Aktivitet,

att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att teckna avtal
med antagna leverantörer,
att förklara denna § för omedelbart justerad samt
att sekretess på § bibehålls tills dess att samtliga i upphandlingen deltagande
kommuner tagit beslut.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 89

Paragraf

§ 89

Sammanträdesdatum

2006-08-15

Tegelbruks-/Montessoriskolan – om- och tillbyggnad av
kök och matsal
Diarienummer KS 354.06

Ärendet
Tegelbruksskolans resp Montessoriskolans gemensamma kök och matsal har,
under hösten 2005 fram till januari 2006, projekterats för om- och tillbyggnad av
kök och matsal för att motsvara de förändrade behov som uppstått i samband
med att Montessoriverksamheten lokaliserats till skolan i Britsarvet. Köket, som
byggdes 1968/69 uppdateras i och med ombyggnaden för att motsvara dagens
myndighetskrav. Några större underhållsåtgärder har inte genomförts sedan dess
med undantag av ventilation som utfördes 1992.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår i yttrande 200608-01 att allmänna utskottet skall besluta att uppdra till fastighetschefen att anta
och teckna avtal med entreprenörer för rubricerad ombyggnad samt att ombyggnaden genomfors under förutsättning att Kommunfastigheter och Skolförvaltningen kan finansiera ombyggnaden inom sin respektive budget.
Tidigare behandling
Skolstyrelsen beslutade 2004-01-22 om detaljerade åtgärder för ombyggnader
av Britsarvsskolan 2 indelat i 2 etapper med början av ombyggnaden 2004 för
etapp 1 och att etapp 2 skulle vara färdigställt till läsåret 2006/2007. Ärendet
behandlades i Kommunstyrelsen 2004-03-02 som beslutade enligt skolstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande 2006-08-01.
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 samt
att ombyggnaden genomförs under förutsättning att Kommunfastigheter och
Skolförvaltningen kan finansiera ombyggnaden inom sin respektive budget.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)
Skolnämnden inkl Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter)
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 90

Paragraf

§ 90

Sammanträdesdatum

2006-08-15

Bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Pipan 1
Diarienummer KS 566/06

Ärendet
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit från Synneve Backlund,
Falun avseende installation av handikapphiss samt handikappvänlig duschkabin
för sin son Dennis Backlund.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redovisar i yttrande
2006-07-04 motiv för att allmänna utskottet bör besluta att avslå ansökan.
Tidigare behandling
Dennis Backlund har tidigare erhållit bostadsanpassningsbidrag för åtgärder avseende fastigheten Långhagen 5:5.
Beslutsunderlag
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag från Synneve Backlund daterad 200606-29.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) yttrande 2006-07-04.
Utdrag ur Boverkets handbok punkt 9.3, 9.4.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och
Lilian Erikssons förslag
att - med hänvisning till § 9 i lagen om bostadsanpassningsbidrag och punkt
9.3 och 9.4 i Boverkets handbok om bostadsanpassningsbidrag - avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag (BAB 204.06) avseende installation av
rullstolshiss vid entré samt installation av duschkabin i badrum.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) för delgivning till sökanden med besvärshänvisning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 91

Paragraf

§ 91

Sammanträdesdatum

2006-08-15

Bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Sturen 7
Diarienummer KS 567.06

Ärendet
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit från Lise-Lotte Staaf,
Falun. Ansökan avser installation av trapphiss samt borttagning av trösklar för
hennes dotter Maria Staaf.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redovisar i yttrande
2006-07-05 motiv för att allmänna utskottet bör besluta att avslå ansökan.
Tidigare behandling
Maria har tidigare erhållit bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Näs
Stora 2:33.
Beslutsunderlag
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag från Lise-Lotte Staaf daterad 2006-0531.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) yttrande 2006-07-05.
Utdrag ur Boverkets handbok punkt 9.3, 9.4.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och
Lilian Erikssons förslag
att - med hänvisning till § 9 i lagen om bostadsanpassningsbidrag och punkt
9.3 och 9.4 i Boverkets handbok om bostadsanpassningsbidrag - avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag (BAB 212.06) avseende installation av
trapphiss.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) för delgivning till sökanden med besvärshänvisning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 92

Paragraf

§ 92

Sammanträdesdatum

2006-08-15

Bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Slätta
8:106
Diarienummer KS 568/06

Ärendet
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har till Stadsbyggnadskontoret inkommit från Anna Carin Johansson, Falun för sin son Linus Johansson. Ansökan
avser bidrag till byte av kyl- och frysskåp till mera tystgående.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redovisar i yttrande
2006-07-04 motiv för att allmänna utskottet bör besluta att avslå ansökan.
Beslutsunderlag
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag från Anna Carin Johansson, Falun daterad 2006-06-30.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) yttrande 2006-07-04.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och
Lilian Erikssons förslag
att - med hänvisning till § 6 i lagen om bostadsanpassningsbidrag och vidare
förtydliganden i Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidraget punkt
6.4 och 6.5 - avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag (BAB 166.06)
avseende installation av nytt kyl- och frysskåp.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) för delgivning till sökanden med besvärshänvisning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 93

Paragraf

§ 93
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Sammanträdesdatum

2006-08-15

Presentation av ny socialchef: Ingalill Frank

Ärendet
Allmänna utskottet beslutade 2006-04-11, § 55 att anställa Ingalill Frank som
socialchef i Falu kommun med ett förordnande i fyra år fr o m 2006-07-17
t o m 2010-07-16.
Ingalill Frank presenterar sig och berättar lite om sin bakgrund.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 94

Paragraf
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Sammanträdesdatum

§ 94

2006-08-15

Göteborgs erfarenheter kring externa bilpooler
Diarienummer KST 213.04

Ärendet
Henrik Andersson, projektledare för DalaMaTs vid Region Dalarna och Frida
Karlge som representerar Göteborgs stad, informerar om ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Henrik Andersson, projektledare för DalaMaTs vid Region Dalarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 95

Paragraf

§ 95

14 (28)

Sammanträdesdatum

2006-08-15

Aktuell information från personalkontoret
Diarienummer KS 462.05

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsen har yttrat sig över revisionsrapporten ”Granskning av personaladministrativa systemet Respons” i augusti 2005.
Yttrandet följdes upp vid allmänna utskottets behandling av Kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll för 2005 i november 2005: ”De åtgärder som vidtagits
och fortlöpande vidtas handlar i dagsläget om att få leverantören att höja sin kvalitet i uppdateringarna samt att genom information och utbildningsinsatser visa på
den potential som nuvarande system har vad gäller utdata. Utdata kan fås genom
färdigproducerade informationskuber och rapporter samt för användare som söker
information kring ett fåtal PA-data knutna till löner och ersättningar genom
PSSjälvservice. När PS-utdata fungerar som avsett är dessutom möjligheten stor
att ta ut egna rapporter för de mer drivna användarna av systemet. Kommunstyrelsens allmänna utskott får fortlöpande information om Respons.”
T f personalchef Lena Öhman, ekonomichef Jan Malmberg och IT/organisationschef Jan E Fors lämnar en muntlig lägesrapport.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att återredovisa
ärendet om Personec (fd Respons) vid allmänna utskottets sammanträde i
februari 2007 samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 96

Paragraf
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Sammanträdesdatum

§ 96

2006-08-15

Uppmaning från Räddningstjänsten Dala Mitt till respektive
medlemskommun att tillsätta en politisk styrgrupp för
handlingsprogrammet
Diarienummer KS 609.05

Ärendet
Räddningstjänstförbundet DalaMitt beslutade 2006-06-08, § 62 att uppmana
respektive medlemskommun att tillsätta en politisk styrgrupp för ett första möte
i september för handlingsprogramsprocess.
Tf räddningschef Jonas Röjås och säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl informerar om ärendet inkl förslag till tidplan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade i november 2005 att anta följande handlingsprogram: för olycksfallsförebyggande arbete, för LSO (Lag om skydd mot olyckor)
och för Faluns lokala brottsförebyggande råd/BRÅ.
Kommunstyrelsen beslutade 2005-10-25, § 215 att återremittera handlingsprogrammen för Internt skydd och för Extraordinära händelser och beredskap till
allmänna utskottet för vidare diskussion och behandling.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstförbundet DalaMitts beslut 2006-06-08, § 62.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att kommunens ledamöter i direktionen för Räddningstjänstförbundet DalaMitt
utgör styrgrupp för handlingsprogrammet för LSO (Lag om skydd mot
olyckor) .

Expeditioner
Räddningstjänstförbundet DalaMitt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 97

Paragraf

§ 97 U
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Sammanträdesdatum

2006-08-15

Uppföljning av allmänna utskottets beslut om ”kommunalt
basutbud” för städverksamheten på Kommunservice
Diarienummer KS 505/05

Ärendet/Tidigare behandling
Allmänna utskottet behandlade i juni 2005 ”kommunalt basutbud” för städverksamheten på Kommunservice varvid beslutades:
att delar av lokalvården (ca 10%) omfattas av ”kommunalt basutbud”; vad som
avses är de delar i den centrala staden där Kommunfastigheter tecknar avtal för
sina interna hyresgästers räkning,
att anta förslaget, daterat 2005-06-09, i övrigt och ge kommundirektören i uppdrag att verkställa beslutet,
att förslaget gäller med omedelbar verkan efter att beslut vunnit laga kraft samt
att KS-förvaltningen (IT/org) återrapporterar till styrelsen senast 2006-06-30 i
syfte att fastställa hur beslutet genomförts och om önskvärda effekter uppnåtts.
IT/organisationschef Jan E Fors och fastighetschef Olle Wiking redovisar ärendet (underlag delas ut till ledamöterna).
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 98

Paragraf

§ 98
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Sammanträdesdatum

2006-08-15

Underlag för upphandling av förvaltare för Falu kommuns
förvaltade stiftelser
Diarienummer KS 30.05

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15, § 99 att med ändring av beslutet i
kommunfullmäktige1997-12-11, § 189, fastställa ”Placeringspolicy för Falu
kommuns förvaltade stiftelser” daterad 2006-05-04.
Efter fastställande av placeringspolicyn i kommunfullmäktige skall en upphandling av förvaltare genomföras med avtalsstart 2007-01-01.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redovisar underlag i PM daterat 2006-07-31.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-26, § 113, att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret), i samråd med kommunstyrelsens presidium
och Olle Holmkvist (spi), att inför ny avtalsperiod avseende fondförvaltare se
över hur uppdraget fullgjorts hittills och utveckla profil framöver.
Allmänna utskottet beslutade 2005-10-04, § 122, att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) förhandla med Carlson Investment Management AB om en förlängning av det befintliga avtalet samt att påbörja upphandlingen av blivande förvaltare så snart det är möjligt.
Allmänna utskottet beslutade 2006-04-11, § 122, bl a att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att dels lämna beslutsunderlag för placeringspolicyn till allmänna utskottets sammanträde den 13 juni dels att lämna underlag för ny upphandling av förvaltare till allmänna utskottets sammanträde
den 8 augusti 2006.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) PM daterat 2006-07-31.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att upphandling av förvaltare genomförs enligt de överväganden som redovisas
i Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) PM 2006-07-31.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Paragraf
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Sammanträdesdatum

§ 99

2006-08-15

Ansökan om medel ur Incitamentsfonden från Norslundsskolan
Diarienummer (KS 379.06)

Ärendet
Norslundsskolan ansöker i brev till kommunstyrelsen 2006-05-31 om bidrag till
inköp av gitarrer till en extra satsning på musikundervisning som förebyggande
åtgärd mot sysslolöshet och destruktivt handlande.
Beslut togs i kommunstyrelsen 2001-08-2 1 § 168 om att inrätta ett incitamentssystem för att stimulera till ett aktivt arbete med skadeforebyggande åtgärder.
Tanken är att goda exempel skall belönas och spridas för att därigenom kunna
få genomslag i hela organisationen. I beslut i kommunstyrelsen under 2003 modifierades incitamentssystemet och "Incitamentsfonden" trädde ikraft fr o m maj
månad 2003 som ett led i det skadeförebyggande arbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i yttrande 2006-0728 att kommunstyrelsen skall besluta att utifrån det av kommunstyrelsen inrättade incitamentssystemet lämna ett bidrag om 12 000 kronor till Norslundsskolan som stöd till deras arbete med att skapa ett musikintresse hos elever.
Beslutsunderlag
Norslundsskolans ansökan 2006-05-31.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2006-07-28.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och
Maria Wiljes förslag
att utifrån det av kommunstyrelsen inrättade incitamentssystemet lämna ett
bidrag om 12 000 kronor till Norslundsskolan som stöd till deras arbete
med att skapa ett musikintresse hos elever.

Expeditioner
Norslundsskolan
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för utanordning
BRÅ

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Sammanträdesdatum

2006-08-15

Uppföljning av beslut om flyktingmottagande
Diarienummer KS 182/06

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2006-02-21, § 45 att träffa en tillfällig överenskommelse för år 2006 med Integrationsverket på ytterligare 50 flyktingar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag 2006-02-15.
Till protokollet antecknades att överenskommelsen skall omprövas i början av
andra halvåret 2006.
Det svenska mottagandet av flyktingar och andra invånare som får uppehållstillstånd av liknande skäl kommer att öka kraftigt under 2006, vilket innebär att
Falu kommun förväntas ta emot 201 personer under 2006 enligt nya fördelningstal framtagna av Integrationsverket.
Allmänna utskottet beslutade 2006-06-13, § att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att, till allmänna utskottets sammanträde den 15 augusti 2006, redovisa förslag på Falu kommuns möjlighet till mottagande av flyktingar utifrån
Integrationsverkets nya fördelningstal för 2006.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören) föreslår i yttrande 2006-0807 att kommunstyrelsen skall träffa en tillfällig överenskommelse för år 2006
med Integrationsverket om mottagning av ytterligare 25 flyktingar.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens beslut 2006-02-21, § 45.
Allmänna utskottets beslut 2006-06-13, § 78.
Beslutsunderlag
Integrationsverkets nya fördelningstal för 2006.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommundirektören) yttrande 2006-08-07.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att träffa en tillfällig överenskommelse för år 2006 med Integrationsverket om
mottagning av ytterligare 25 flyktingar utöver tidigare beslutade 140 st.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Sammanträdesdatum

§ 101

2006-08-15

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2006-06-15, § 94
- kommunstyrelsens prognosticerade budgetöverskridande
Diarienummer (KS 14.06)

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunfullmäktige behandlade 2006-06-15, § 94 Prognos 2006:1 för Falu
kommun varvid bl a beslutades:
att uppmana samtliga nämnder som i prognosrapport 1 redovisat budgetöverskridanden att vidta åtgärder och fortsätta ansträngningar för att anpassa
verksamheten till de ekonomiska ramar som anvisats,
att uppmana kommunstyrelsen och de nämnder som pga demografiska eller
andra efterfrågeanknutna orsaker fått minskade uppdrag att anpassa sina verksamheter till rådande läge för att om möjligt redovisa budgetunderskridande vid
utgången av 2006.
Kommundirektör Torkel Birgersson redovisar analys och förslag till åtgärder
inom kommunstyrelsens olika verksamhetsområden.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra åt kommundirektören att, utifrån diskussionerna vid dagens sammanträde, lämna beslutsunderlag i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2006.

Expeditioner
Kommundirektören

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Paragraf
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Yttrande över revisionsrapport: Granskning av bokslut
Diarienummer KS 327/06

Ärendet
Kommunens revisorer har granskat bokslut för Falu kommun 2005 vilket redovisas i rapport 2006-03-31. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar
synpunkter på rapporten senast 2006-09-30.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redovisar 2006-08-04 förslag
till yttrande från kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av kommunens bokslut 2005 daterad 2006-03-31.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2006-08-04.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 200608-04, skall utgöra kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrapporten
”Granskning av bokslut per 2005-12-31”.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf
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Sammanträdesdatum
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§ 103 Remiss från Skolverket: ansökan från Betula Doctrina HB
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun
Diarienummer KS 411.06

Ärendet
Betula Doctrina HB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt tillbidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun fr.o.m. läsåret
2007/2008.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i yttrande 2006-0807 att ansökan inte skall avstyrkas av ekonomiska skäl.
Tidigare behandling
Skolnämnden avstyrker ansökan 2006-06-14, § 64.
Beslutsunderlag
Skolverkets remiss 2006-05-11 avseende Betula Doctrina HB:s ansökan.
Skolnämndens beslut 2006-06-14, § 64.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2006-08-07.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Paragraf
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Sammanträdesdatum
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Remiss från Skolverket: ansökan från Friskolan Mosaik
ekonomisk förening om godkännande av och rätt till bidrag
för en fristående grundskola i Falu kommun
Diarienummer KS 404.06

Ärendet
Friskolan Mosaik ekonomisk förening har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående grundskola i Falu kommun fr.o.m.
läsåret 2007/2008.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i yttrande 2006-0807 att ansökan inte skall avstyrkas av ekonomiska skäl.
Tidigare behandling
Skolnämnden tillstyrker ansökan efter votering 2006-06-14, § 63.
Beslutsunderlag
Skolverkets remiss 2006-05-09 avseende Friskolan Mosaik ekonomisk förenings ansökan.
Skolnämndens beslut 2006-06-14, § 63.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2006-08-07.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Remiss från Skolverket: ansökan från NTI-skolan om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Falu kommun
Diarienummer (KS 403.06)

Ärendet
Nordens Tekniker Institut AB (NTI-skolan) har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun
fr.o.m. läsåret 2007/2008. Skolan finns sedan tidigare i Falun, och ansökan
gäller naturvetenskaplig utbildning och samhällsvetenskaplig utbildning.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i yttrande 2006-0807 att ansökan inte skall avstyrkas av ekonomiska skäl.
Tidigare behandling
Skolnämnden beslutade 2006-06-14, § 65 att konstatera att ett godkännande av
NTI:s ansökan att starta NV och SP ger påtagligt negativa följder för kommunens skolväsende.
Beslutsunderlag
Skolverkets remiss 2006-05-10 avseende NTI-skolans ansökan.
Skolnämndens beslut 2006-06-14, § 65.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2006-08-07.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Remiss från Skolverket: ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till Faluns Praktiska Gymnasium i Falu kommun
Diarienummer KS 434/06

Ärendet
Baggium AB, Faluns Praktiska Gymnasium, har hos Skolverket ansökt om
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu
kommun fr.o.m. läsåret 2007/2008. Skolan finns sedan tidigare i Falun, och ansökan gäller specialutformat program med inriktning mot Hantverksprogrammet/frisör.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i yttrande 2006-0807 att ansökan inte skall avstyrkas av ekonomiska skäl.
Tidigare behandling
Skolnämnden avstyrker Baggium AB:s ansökan 2006-06-14, § 66.
Beslutsunderlag
Skolverkets remiss 2006-05-18 avseende Baggium ABs ansökan.
Skolnämndens beslut 2006-06-14, § 66.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2006-08-07.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Godkännande av arrendeavtal om del av trädgården vid
Linnés Bröllopsstuga
Diarienummer (KS 244.06)

Ärendet/Tidigare behandling
Kulturnämnden föreslår 2006-05-18, § 49 att kommunstyrelsen skall godkänna
upprättat förslag till ”Avtal om lägenhetsarrende”.
Kommunfastigheter har framfört i mail att det p g a administrativa kostnader är
olämpligt att fakturera arrendekostnaden om 1 kr/år årsvis.
Beslutsunderlag
- Kulturnämndens beslut 2006-05-18, § 49 med förslag till ”Avtal om lägenhetsarrende”.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar , i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att med förtydligande av avtalets § 4 till att jordägaren inte fakturerar årlig avgift utan för avtalets totala giltighet d v s 50 år, godkänna detsamma samt
att uppdra åt fastighetschefen att underteckna avtalet.

Expeditioner
Kulturnämnden och kommunfastigheter för ev redigering och undertecknande
av avtal

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Slätta-anläggningarnas organisation
Diarienummer KST 125/04

Ärendet
Organisationsbeslutet i december 2004 innebar att den nya organisationen skulle börja gälla från 1 januari 2005. På den korta tiden skulle olika ramöverföringar och organisatoriska gränsdragningar återspeglas i budgeten. Vid snabba
förlopp ökar risken för administrativa fel, men enligt omdaningsinstruktionerna
skulle sådana fel kunna rättas till i efterhand. En sådan korrigering beskrivs här
vad gäller Slättaanläggningarna.
Den gamla kulturförvaltningen lades samman med den dåvarande Fritid Faluns
ungdomsverksamhet, fritidsgårdar och fritidsverksamhet för äldre och andra
grupper. Föreningsverksamhet och anläggningar gick samman med dåvarande
Gatu & Park och bildade Trafik & Fritid.
Slättanläggningarna, som tidigare tillhörde Fritid Falun bestod av både en fritidsverksamhet och anläggningar genom sporthall och bad för allmänheten och
Slättaskolan. Genom ett avtal reglerades förhållandet med Skolan. Vid ramväxlingen förde man hela slättaverksamheten (ej skolan) till den nya kulturförvaltningen, då fritidsgårdsverksamheten var mer dominerande än anläggningarna.
Tanken var Skolförvaltningen och det nya Trafik & Fritid skulle hyra anläggningen. Den konstruktionen var inte den som var tänkt i förarbetena till organisationen. Efterhand blev det uppenbart att ansvaret för anläggningen var en
”främmande fågel” för den nya kulturförvaltningen. Även andra verksamhetsaspekter gjorde att det fanns anledning att återgå till de ursprungliga planerna.
Därför gjordes en genomlysning följt av diskussioner, analyser och efterforskningar och ett möte med berörda funktionsansvariga och förvaltningscheferna
samt organisationschefen genomfördes. Vid mötet presenterades en ny tolkning
och tillämpning av ansvars- och organisationsgränser. I konsensus avslutades
mötet och en särskild skrivelse skulle presenteras för nämnder och Kommunstyrelse för justeringar mot den första tolkningen av organisationsförslaget.
I Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) skrivelse 2006-0814 föreslås hur Slättanläggningarna skall organiseras och styras. Förvaltningen
föreslår att underlaget remitteras till Trafik&fritidsnämnden och Kulturnämnden.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige fastställde 2004-12-17 ny nämnd- och förvaltningsorganisation för Falu kommun. Kommunfullmäktige beslutade vidare att medge
kommunstyrelsen rätt att utifrån klara motiv göra eventuella nödvändiga, av
icke-principiell karaktär, justeringar av organisatoriska avgränsningar och tidsplaner.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) skrivelse 2006-0814.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att efter att de fackliga organisationerna informerats om förslaget vid Centrala
Samverkansgruppen den 22 augusti, remittera Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) skrivelse 2006-08-14 till Trafik&fritidsnämnden och Kulturnämnden för yttrande inför allmänna utskottets sammanträde den 17 oktober 2006.

Expeditioner
Trafik&fritidsnämnden och Kulturnämnden inkl Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) skrivelse 2006-08-14

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

