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Kommunstyrelseförvaltningens budget 2007, med redovisning av verksamhetsmässiga mål som utgör god ekonomisk hushållning
Diarienummer KS 1.06

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redovisar kommunstyrelseförvaltningens budget för 2007 samt verksamhetsmässiga mål enligt kommunfullmäktiges beslut 2006-06-15, § 95 där det uppdrogs åt kommunstyrelsen och
nämnderna att besluta om minst två stycken verksamhetsmässiga mål som kännetecknar god ekonomisk hushållning utifrån redogörelse som framgår av avsnitt 3 och bilaga 2 i Preliminär BUDGET 2007 ekonomisk flerårsplan 20082009.
Ekonomichef Jan Malmberg och kommundirektör Torkel Birgersson infomerar
om ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontor) budgetförslag framgår av det
budgetdokument som utsänds separat till kommunstyrelsens ledamöter.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag
att ta dagens diskussion till protokollet.
Protokollsanteckning
Lilian Eriksson (m) anmäler att moderaterna har för avsikt att återkomma i
ärendet vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 30 november 2006.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Information om Finsam - Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Dalarna
Diarienummer KST 10.04

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-08, § 214 bl a
att ingå som medlem i samordningsförbundet ”Finsam-Falun”,
att anta förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-Falun,
att genom ett senare beslut i budget för 2006 för det första verksamhetsåret
2006 avsätta 500.000 kronor och fr o m år 2007 avsätta 1.000.000 kronor per år,
att utse Dan Westerberg (c ) som ledamot och Lars-Erik Måg (fp) som suppleant i styrelsen för Finsam-Falun.
Finsamsamordnare Petra Palmestål lämnar aktuell information om Finsams
verksamhet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Falu kommuns framtida kostverksamhet - information om
genomförandeplanen för den nya organisationen
Diarienummer KS 149.05

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15 att fastställa ”Resonemangsförslag
II” version 4.1 att gälla för Falu kommuns framtida kostverksamhet, vidare
uppdrogs till kommunstyrelsen, servicenämnden, skolnämnden och socialnämnden att verkställa beslutet samt att de organisatoriska förändringarna skall vara
genomförda senast 2007-01-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-05 för egen del, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta en genomförandeplan för den nya organisationen och redovisa
den för kommunstyrelsens allmänna utskott senast i september 2006.
IT/Organisationschef Jan Fors redogör för förslag på en genomförandeplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2006-06-05, § 121.
Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-15, § 98.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag
att ta informationen till protokollet, samt
att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 17 oktober
2006.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diskussion om utbildning för nyvalda förtroendevalda
Diarienummer KS 457.06

Ärendet
Allmänna utskottet diskuterar inför kommande utbildning för nyvalda förtroendevalda.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag
att Kommunstyrelseförvaltningen beaktar dagens diskussion i pågående upplägg av utbildning för nyvalda förtroendevalda och återredovisar uppdraget
till allmänna utskottets sammanträde den 17 oktober 2006.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Prövning av anställningsavtal

Ärendet
Till behandling upptas för kommundirektör Torkel Birgerssons anställningsavtal.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag
att ge Torkel Birgersson fortsatt tillsvidareanställning med förordnande som
kommundirektör fr o m 2007-01-01—2010-12-31.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)
Torkel Birgersson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Information om pågående Plusjobb i Falu kommun
Diarienummer KS 948.05

Ärendet
Regeringens budgetproposition för 2006 innehöll bl a ett nytt förslag till arbetsmarknadsprogram, Plusjobb.
Jerker Dahlström chefen för arbetsmarknadsenheten vid Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) informerar om pågående
plusjobb i Falu kommun.
Tidigare behandling
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknadsenheten) informerade på utvecklingsutskottets sammanträde 2005-11-08, § 176 och på allmänna utskottets
sammanträde 2006-01-17, § 3.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer
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Uppföljning av Handikappolitiska programmet för Falu
kommun
Diarienummer KST 189.04

Ärendet
Handikappolitiskt program för Falu kommun blev antaget 2000-12-07 och reviderat 2005-02-10.
Programmet är framtaget utifrån Agenda 22, FN:s standardregler, för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.
I regel 20 Granskning och utvärdering står det som prioriterad åtgärd:
”uppföljning av prioriterade åtgärder inom det handikappolitiska programmet
skall ske förvaltningsvis en gång per år i samband med verksamhetsberättelse
och bokslut”.
Ingen uppföljning av prioriterade åtgärder har skett i samband med verksamhetsberättelse och bokslut, utan uppföljningen som avser endast Kommunstyrelsens ansvarsområde har skrivits fram som ett separat ärende av Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret).
Handikappkonsulent Barbro Ödlund informerar om ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2006-08-29, § 174 att överlämna ärendet till allmänna utskottet för behandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) missiv/Uppföljning av
prioriterade åtgärder inom Kommunstyrelsens ansvarsområde daterade 200608-07.
Kommunstyrelsens beslut 2006-08-29, § 174.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Aktuell information till allmänna utskottet

Ärendet
Ekonomichef Jan Malmberg lämnar aktuell information om Svartnäs Bruk ekonomisk förenings ekonomiska läge beträffande fastigheten Svartnäs Bruk 1:8.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Yttrande över motion från Anna Hägglund (c): Öka insatserna för att bekämpa kvinnovåldet!
Diarienummer KS 193.06

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Anna Hägglund (c) och ledamöterna i styrelsen
för FaluCentern, Christina Stråle (c) och Kristina Wahlén (c) föreslår i en motion daterad 2006-02-06 att Kvinnojouren i Falun ska få ökat stöd samt att en
kommunal handlingsplan för våldsutsatta kvinnor skall tas fram.
Kvinnojouren arbetar med en verksamhet där behovet av hjälp och stöd har
ökat. Ett handlingsprogram finns från år 2000 för omhändertagande av misshandlade kvinnor i Falu kommun. Handlingsprogrammet har dock aldrig antagits politiskt. I en rapport ifrån Socialstyrelsen hösten 2005 poängteras att det är
viktigt att kommunerna tar fram handlingsplaner för våldsutsatta kvinnor.
Socialförvaltningen och BRÅ (Lokalt brottsförebyggande råd) redogör i gemensamt yttrande 2006-06-12 hur Falu kommun sedan fler år tillbaka bidragit
med medel med syftet att säkerställa kvinnojourens verksamhet på en hög och
kvalitativ nivå. Socialförvaltningen har ett aktivt samarbete med kvinnojouren
och frågan om respektfullt bemötande och god tillgänglighet för de utsatta
kvinnor som söker hjälp hos samhället har en framskjuten plast i förvaltningens
arbete.
I yttrandet delas motionärernas uppfattning att en politiskt beslutad kommunal
handlingsplan för kvinnofrid/våldsutsatta kvinnor/våld i nära relationer, bör tas
fram. Det är viktigt att handlingsplanen blir resultatet av en process med en förankring bland de politiska partierna, organisationer och andra aktörer, kommunfullmäktige föreslås besluta att med hänvisning till redogörelsen anse motionen
besvarad.
Tidigare behandling
BRÅ (Lokalt brottsförebyggande råd) beslutade 2006-06-14 att ställa sig bakom
förslaget och överlämna det som sitt svar till kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutade 2006-06-28, § 181 att föreslå kommunfullmäktigt besluta att med hänvisning till redogörelsen, enligt ovan, anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Anna Hägglunds och ledamöterna i styrelsen för FaluCentern, Christina Stråhles och Kristina Wahléns motion diarieförd 2006-02-07.
Socialförvaltningen och BRÅ (Lokalt brottsförebyggande råd) gemensamma
yttrande 2006-06-12.
BRÅ (Lokalt brottsförebyggande råd) beslut 2006-06-14, diariefört 2006-08-14.
Socialnämndens beslut 2006-06-28, § 181.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet
med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till Socialförvaltningens och BRÅs (Lokalt brottsförebyggande råd) gemensamma yttrande 2006-06-12 anse motionen besvarad i
den del som avser motionärens förslag att Kvinnojouren skall få ökat stöd,
samt
att med hänvisning till yttrandet enligt ovan, anse att motionen är bifallen i den
del som avser förslaget att en kommunal handlingsplan för våldsutsatta
kvinnor skall tas fram.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Yttrande över medborgarförslag från Pär Allanson: Samlad
måltidsorganisation och gemensam nämnd
Diarienummer KS 221.05

Ärendet
Pär Allanson, Falun, föreslår i ett medborgarförslag daterat 2005-02-10 att Falu
kommun bör samla all kommunal måltidsservice inom en organisation och en
gemensam nämnd.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar 2006-09-14 gemensamt yttrande för Pär
Allanssons båda medborgarförslag, ”Ny övergripande Kostorganisation för Falu
kommun”(KS 311.06) och ”Samlad måltidsorganisation och gemensam nämnd”
(KS 221.05) och redogör för att förslagen funnits med som underlag i den kostutredning som pågick fram till juni 2006. Det samlade förslaget till ny kostorganisation framgår av det beslutade Resonemangsförslaget II. Där framkommer
att många av de synpunkter som förslagsställaren framfört har beaktats. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslagen genom vidtagna åtgärder skall anses bevarade.
Beslutsunderlag
Pär Allansons medborgarförslag diariefört 2005-02-14.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2006-09-14.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget genom vidtagna åtgärder, som redovisas i Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2006-09-14, skall anses besvarat.

Justerandes signaturer
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Yttrande över medborgarförslag från Pär Allanson: Ny
övergripande kostorganisation för Falu kommun
Diarienummer KS 311.06

Ärendet
Kommunmedborgaren Pär Allanson föreslår i ett medborgarförslag, daterat
2006-03-30, att kommunfullmäktige beslutar att snarast genomföra en övergripande kostförvaltning för att utveckla Faluns offentliga mathållning. Den nya
kostförvaltningen bör vara helt frikopplad från nuvarande utförarförvaltningar.
Pär Allanson menar att en gemensam kostorganisation är den bästa lösningen
för säkerställande av effektiva upphandlingar och utnyttjande av gjorda investeringar. Han menar vidare att kommunen får enklare att följa den nya EU förordningen, samt att samordning kan ske av personalen, diet och nutritionsfrågorna och ledningskompetensen.
Kommunfullmäktige beslutade 2006-04-06, § 62 att med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 stycke 5 överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar 2006-09-14 gemensamt yttrande för Pär
Allanssons båda medborgarförslag, ”Ny övergripande Kostorganisation för Falu
kommun”(KS 311.06) och ”Samlad måltidsorganisation och gemensam nämnd”
(KS 221.05) och redogör för att förslagen funnits med som underlag i den kostutredning som pågick fram till juni 2006. Det samlade förslaget till ny kostorganisation framgår av det beslutade Resonemangsförslaget II. Där framkommer
att många av de synpunkter som förslagsställaren framfört har beaktats. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslagen genom vidtagna åtgärder skall anses bevarade.
Beslutsunderlag
Pär Allansons medborgarförslag diarieförd 2006-03-14.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2006-09-14.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att medborgarförslaget genom vidtagna åtgärder, som redovisas i Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2006-09-14, skall anses besvarat.

Justerandes signaturer
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Finansiering av hyresgästanpassningar i Kv Falan
Diarienummer KFA 132.99

Ärendet
I de av Falu kommun (kommunfastigheter) inhyrda lokalerna i Kv Falan, som
idag utnyttjas av Socialförvaltningen, har fastighetsägaren låtit utföra hyresgästanpassningar. Kostnaderna för ombyggnad kan finansieras av fastighetsägaren som då tar ut ett hyrestillägg alternativt att ombyggnadskostnaderna betalas
direkt av Kommunfastigheter.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) presenterar, 2006-09-18,
bakgrund och finansieringsförslag till anpassningarna och föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfastigheter slutreglerar hyresgästanpassningarna
mot fastighetsägaren under 2006 och gör en omfördelning inom investeringsbudget 2006 till förmån för utförda hyresgästanpassningar.
Fastighetschef Olle Wiking och fastighetsingenjör Carina Svensson redogör för
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag 2006-09-18.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet
med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att en omfördelning inom investeringsbudget 2006 görs till förmån för i skrivelse 2006-09-18 beskriven reglering av hyresgästanpassningar i Kv Falan.
Allmänna utskottet föreslår vidare kommunstyrelsen för egen del besluta, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att dels slutreglera hyresgästanpassningarna mot fastighetsägaren under 2006 enligt beskrivning i skrivelse 2006-09-18 dels att omfördela inom investeringsbudget 2006 till förmån för i skrivelse 2006-09-18 beskrivna hyresgästanpassningar.
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Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av bidrag ur Stiftelsen Samfond K1 respektive
Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande avseende åren 2004 och 2005
Diarienummer KS 344.05 och KS 345.05

Ärendet
I samband med beslut om bidragsgivning ur Samfond K1 har kommunfullmäktige 2004-04-22, § 73, respektive kommunstyrelsen 2005-06-07 § 133 beslutat
att bidragstagarna senast den 31 december respektive år skall redovisa hur
pengarna har använts. Avseende Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu
stads förskönande har kommunstyrelsen 2004-04-07 § 91 respektive 2005-0607 § 144 fattat ett likartat beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar 2006-08-22 en uppföljning avseende
åren 2004 och 2005 för de båda fonderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning 2006-08-22.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar, med instämmande av Lilian Eriksson, att
allmänna utskottet skall besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bidragstagarnas redovisning av erhållna bidrag avseende Samfond K1, med notering att erhållna medel ska användas i enlighet med ansökan om fondmedlen. Redovisningsskyldigheten omfattar även kommunala förvaltningar.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna bidragstagarnas redovisning av erhållna bidrag avseende Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande, med notering att
erhållna medel ska användas i enlighet med ansökan om fondmedlen. Redovisningsskyldigheten omfattar även kommunala förvaltningar.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 122

Paragraf

§ 122

Sammanträdesdatum

2006-09-26

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Samfond K1
Diarienummer KS 408.06

Ärendet
Stiftelsen Samfond K1s ändamål är att lämna bidrag avseende åtgärder för Falu
kommun med prioritering för förutvarande Falu stad, till vård av kulturellt värdefulla byggnader, andra kultur- och miljövårdande åtgärder samt till parkvård
utöver normal kommunal standard.
Vid den angivna ansökningstidens utgång hade ingen ansökan inkommit till
kommunstyrelsen. Därefter har två ansökningar inkommit enligt nedan:
-

Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning avseende bidrag om 100 000
kronor för att under 2006 upprätthålla en standard "utöver normal kommunal standard" i de centrala parkerna innebärande planteringar med sommar
blommor och perenner.

-

Intresseföreningen Bojsens Badplats (fd Bojsenburgs Badplatsförening)
avseende bidrag om 30 000 kronor att användas till, målning av snickerier,
anskaffande av ny flytbrygga, blommor, badkur mm. Bidraget har även
sökts ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande.

Utdelningsbara medel uppgår till 98 781 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande 2005-04-18
utan eget förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning ansökan..
Intresseföreningen Bojsens Badplats ansökan.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontor) yttrande 2006-08-23.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar, med instämmande av Lilian Eriksson, att
allmänna utskottet skall besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning 72 468 kronor att användas inom ”parkprogrammet” för att under 2006 upprätthålla en standard
”utöver normal kommunal standard” på kommunens centrala parker,
att bevilja Intresseföreningen Bojsens Badplats 26 313 kronor att användas till
målning av snickerier, anskaffande av ny flytbrygga, blommor, badkur mm,
samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 122

Sammanträdesdatum

2006-09-26

att bidragstagarna skall, till Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret),
senast 2006-12-31 redovisa hur pengarna har använts enligt angivna kriterier i ansökan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 123

Paragraf

§ 123

Sammanträdesdatum

2006-09-26

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond
för Falu stads förskönande
Diarienummer KS 407.06

Ärendet
Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande har till ändamål
att avkastningen av fonden skall användas till ”stadens förskönande, icke genom åstadkommande av för stadens innevånare i allmänhet mer eller mindre
förståeliga konstverk, utan genom anläggande och underhåll av parker gräsmattor och planteringar eller därmed jämförliga anläggningar”
Vid den angivna ansökningstidens utgång hade ingen ansökan inkommit till
kommunstyrelsen. Därefter har två ansökningar inkommit enligt nedan:
-

Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning avseende bidrag om 200 000
kronor att användas till "Falu stads förskönande" genom utsmyckning med
blomsterkärl i centrala Falun.

-

Intresseföreningen Bojsens Badplats (fd Bojsenburgs Badplatsförening) avseende bidrag om 30 000 kronor att användas till, målning av snickerier,
anskaffande av ny flytbrygga, blommor, badkur mm. Bidraget har även
sökts ur Stiftelsen Samfond K1.

Utdelningsbara medel uppgår till 207 619 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande 2005-04-18
utan eget förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning ansökan.
Intresseföreningen Bojsens Badplats ansökan.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontor) yttrande 2006-08-23.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet
med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning 200 000 kronor till
"Falu stads förskönande" genom utsmyckning med blomsterkärl i centrala
Falun,
att bevilja Intresseföreningen Bojsens Badplats 7 619 kronor att användas till
målning av snickerier, anskaffande av ny flytbrygga, blommor, badkur mm,
samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 123

Sammanträdesdatum

2006-09-26

att bidragstagarna skall, till Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret),
senast 2006-12-31 redovisa hur pengarna har använts enligt angivna kriterier i ansökan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 124

Paragraf

§ 124

Sammanträdesdatum

2006-09-26

Redovisning av motioner vilkas beredning per 2006-09-12
ej slutförts
Diarienummer KS 26.06

Ärendet
Kommunstyrelsen skall i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts. Bilagda förteckning redovisar icke
slutbehandlade motioner i kommunfullmäktige per den 12 september 2006.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förteckning 2006-09-12.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet
med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta kommunstyrelsens redovisning av icke avslutade motioner per den 12
september 2006 till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 125

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 125

2006-09-26

Fastställelse av jämställdhetsplan och handlingsprogram
vid sexuella trakasserier för 2006
Diarienummer PKT 22.02

Ärendet
Jämställdhetskommittén har 2006-06-22 gått igenom den övergripande jämställdhetsplanen och policyn för Falu kommun och handlingsplanen vid sexuella trakasserier. Kommittén har samtidigt gått igenom samtliga förvaltningars
handlingsplaner för 2006. De övergripande handlingsplanerna ska fastställas
årsvis för Falu kommun. Kommittén har vidare givit Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) i uppdrag att revidera den övergripande jämställdhetsplanen och sammanställa de förvaltningsvisa planerna inför 2007.
De föreslagna planerna är antagna av Kommunfullmäktige 2004-03-11, § 40
och föreslås här gälla även för 2006 i oförändrat skick. Frågan har behandlats i
extra CSG (Centrala Samverkans Gruppen) 2006-08-22 (MBL §11), varvid
ingen erinran fanns mot Jämställdhetskommitténs förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) missiv 2006-09-06/förslag
Jämställdhetsplan Falu kommun 2006.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet
med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa den övergripande Jämställdhetsplanen och handlingsplanen vid
sexuella trakasserier att gälla till 2006-12-31.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 126

Paragraf

§ 126

Sammanträdesdatum

2006-09-26

Antagande av upphandlingspolicy med riktlinjer
Diarienummer KS 393.05

Ärendet/Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2005-04-12 § 43 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) att upprätta förslag till upphandlingspolicy och att revidera riktlinjer för upphandlingsverksamheten.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar 2006-09-18 förslag
för fastställande enligt ovan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) missiv 2006-09-18 med policy och riktlinjer 2006-09-19.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att ärendet skall återremitteras och att allmänna utskottet skall besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag
att återremittera ärendet till Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
för att i erforderlig utsträckning bearbeta in de synpunkter som framkommit
om bl a facklig medverkan samt vad som anförs om sociala villkor och förbud mot svartarbete i motion från Yvonne Nygårds (s) 2006-09-11, samt
att ärendet tas upp för behandling igen vid allmänna utskottets sammanträde
den 17 oktober 2006.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 127

Paragraf

§ 127

Sammanträdesdatum

2006-09-26

Antagande av reviderat reglemente för intern kontroll i Falu
kommun fr. om. 2007-01-01
Diarienummer KS 882.05

Ärendet/Tidigare behandling
Allmänna utskottet överlämnade 2006-03-14, § 39 yttrande över revisionsrapport angående övergripande granskning av Kommunstyrelsen och samtliga
nämnder med fokus på intern kontroll som svar till kommunrevisionen.
Allmänna utskottet beslutade vidare för egen del att ge kommundirektören i
uppdrag att se över bestämmelserna i kommunfullmäktiges reglemente om intern kontroll.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar, 2006-09-12, reviderat förslag till reglemente för internkontroll med tillämpning from verksamhetsåret 2007, samt förslag till tillämpningsanvisningar för intern kontroll.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag 2006-09-12.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet
med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderat förslag till Reglemente för internkontroll (bilaga A, till
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontor) skrivelse 2006-09-12),
samt
att tillämpning av Reglemente för internkontroll skall ske from verksamhetsåret 2007.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att fastställa förslag till Tillämpningsanvisningar intern kontroll (bilaga B, till
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontor) skrivelse 2006-09-12).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 128

Paragraf

§ 128

Sammanträdesdatum

2006-09-26

Ansökan från BRÅ angående bidrag till " Buskröjningsprojekt"
Diarienummer KS 702.06

Ärendet
Faluns lokala Brottsförebyggande råd (BRÅ) föreslår, efter genomförda
”Trygghetsvandringar” i några bostadsområden i Falu centrum under 2005 och
2006, att en rejäl satsning genomförs när det gäller röjning av buskar och sly i
bostadsområdena samt efter park och gångvägar i centrum för att öka tryggheten. För att tillskapa resurser för ett genomförande föreslår BRÅ att medel avsätts för ett buskröjningsprojekt där arbetslösa kan få arbete under kunnig handledning. Projektet kan lämpligen skötas av Trafik & Fritid med vilka kontakt
tagits.
Vidare har Utvecklingsgruppen vid möte 2006-09-07 beslutat att stödja projektet med 75 000 kr. Bakgrunden till UG:s beslut är att det vid näringslivsträffar
framförts behov av buskröjning ur attraktivitetssynpunkt.
Projektet bör ägas av Trafik & Fritid. Samverkan bör dock ske med andra
kommunala förvaltningar samt med Kopparstaden och BRÅ.
Beslutsunderlag
Faluns lokala Brottsförebyggande råds (BRÅ) förslag 2006-09-20.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet
med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att 75 000 kr, från konto D 530.0041.1467 Brottsförebyggande arbete, anslås
till buskröjningsprojekt enligt Faluns lokala Brottsförebyggande råds
(BRÅ) skrivelse 2006-09-20 , samt
att att hemställa hos Trafik & och Fritidsnämnden att genomföra det kommunövergripande projektet med dessa medel samt med de ytterligare 75 000 kr
som Utvecklingsgruppen beviljat.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 129

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 129

2006-09-26

Fråga om Västra skolan
Diarienummer KST 393.03

Ärendet
Ledamoten Maria Wilje (fap) väcker fråga om pågående renovering i Västra
skolan för annan kommunal verksamhet än skolundervisning och hur det påverkar tidigare beslut att avveckla den kommunala skolverksamheten i Västra skolan fr.o.m. läsåret 2008/2009 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2006-03-09, §
37.
Information lämnas av fastighetschef Olle Wiking.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerberg förslag
att informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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