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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2008-11-19

Beslutande, forts:

Kerstin Söderbaum Fletcher (fp), kl 13.15-16.45, ej §§ 138-141, 147-152
Börje Svensson (fp), kl 16.45-17.10, §§ 138-141, 147-152

Övriga deltagare,
forts:

Ulrica Jansson, kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret), § 144
Förhandlingssekr Jan Jansson, § 145-146
Jämställdhetshandläggare Lotta Gröndahl § 131
Överförmyndare Åsa Thyrestam Montelius, § 143
T f näringsglivschef Karin Perers, §§ 137-140
Administratör/ekonom Ulrika Westin, kommunstyrelseförvaltningen
(näringslivskontoret) §§ 137-141

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
130T

Sammanträdesdatum

2008-11-19

Innehållsförteckning
§ 130 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut i juni 2003
om kommunal borgen till Falu BS bandy- redovisning av
föreningens ekonomi .....................................................................5
§ 131 Vägledningsdiskussion - Likabehandlingsplan för Falu
Kommun ........................................................................................6
§ 132 Fritidsgård i Gruvriset ...................................................................8
§ 133 Främbyskolan ombyggnad av ventilationsanläggningen,
antagande av entreprenör.............................................................10
§ 134 Upphandling av fullständig pensionsförvaltning inkl
administration ..............................................................................11
§ 135 Återredovisning från Svärdsjöskolan av bidrag ur
Incitamentsfonden .......................................................................12
§ 136 Bidrag ur stiftelsen Maria Kronbergs donation till parken
Kronbergs minne .........................................................................13
§ 137 Beslut i näringslivskontorets upphandling beträffande
ramavtal - konsult affärsutveckling och
etableringsfrämjande åtgärder inom näringslivskontorets
verksam-hetsområden..................................................................15
§ 138 Beslut beträffande näringslivskontorets upphandling
ramavtal - konsult marknadskommunikation ..............................16
§ 139 Beslut beträffande näringslivskontorets upphandling
ramavtal - konsult projektledning för att utveckla
infrastrukturen längs stråket Gävle-Sandviken-HoforsFalun-Rättvik-Mora-Orsa-Älvdalen-dalafjällen inom
planerat EU-projekt "Gävle-Dala utvecklingsstråk" ...................17
§ 140 Beslut för näringslivskontorets upphandling ramavtal teknikkonsult för projektsamordning med mera inom
Falu Kommuns projekt Främby Hallar........................................18
§ 141 Beslut beträffande upphandling ramavtal - konsult
utredning och analys beträffande kompetensutveckling i
projekt inom Europeiska socialfonden ........................................19
§ 142 Information om överförmyndarverksamheten.............................20
§ 143 Svar på motion från Ann Lagerby (fp): Att införa
möjlighet för vårdtagare att själv välja vem som ska
utföra hemtjänsten .......................................................................21
§ 144 Friskvårdspolicy med riktlinjer ...................................................23
§ 145 Lönepolitiska riktlinjer för Falu Kommun ..................................24
Justerandes signaturer
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 146 Riktlinjer angående omställningsåtgärder vid konstaterad
arbetsbrist ....................................................................................25
§ 147 Svar på revisionsrapport över granskning av
delårsrapport per den 31 augusti 2008.........................................26
§ 148 Svar på revisionsrapport – granskning av verkställighet
av beslut.......................................................................................27
§ 149 Västra skolan som grundskola.....................................................29
§ 150 Förändrat beräkningssätt och belopp för flyktingars
introduktionsersättning ................................................................31
§ 151 Disposition och överföring av IT-utvecklingsmedel ...................32
§ 152 Julhälsning...................................................................................33
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Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2008-11-19

§ 130 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut i juni 2003
om kommunal borgen till Falu BS bandy- redovisning av
föreningens ekonomi
Diarienummer KST 102/03

Ärendet
Lennart Björling, ordförande i Falu BS Bandy och Robert Larsson marknadschef,
informerar om Falu BS bandys verksamhet.
Helen Lott, chef trafik- och fritidsförvaltningen, lämnar kompletterande
information om ärendet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2003 om kommunal borgen till Falu
BS Bandy, dessutom beslutades att Falu BS bandy ska redovisa sin ekonomi
för kommunstyrelsen två gånger per år efter kallelse från kommunen.
Föreningen lämnade senast 2008-02-19 en redovisning till utvecklingsutskottet.
Beslutsunderlag
Informationsmaterial: introduktion – bakgrund till säsongen 2008/2009,
ekonomisk redovisning – budget och prognos för 2008/09, aktiviteter på
kort sikt, ”bandykommunen” och vision 2011.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Falu BS Bandy

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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allmänna utskott

Paragraf

T§
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Sammanträdesdatum

2008-11-19

§ 131 Vägledningsdiskussion - Likabehandlingsplan för Falu
Kommun
Diarienummer KS 55/08

Ärendet
1 januari 2009 träder en ny Diskrimineringslag i kraft. Sju s k diskrimineringsgrunder sammanförs till en sammanhållen lag och de nuvarande fyra
diskrimineringsombudsmännen sammanförs till en myndighet. Det betyder
att vi som arbetsgivare ges något annorlunda förutsättningar för att behandla
jämställdhets-, mångfalds- med flera frågor.
Underlag för diskussionen i utskottet är ett förslag från Jämställdhetskommittén om Likabehandlingsplan för Falu Kommun. I planen ingår samtliga
diskrimineringsgrunder.
Jämställdhetshandläggare Lotta Gröndahl föredrar ärendet och presenterar
bakgrund och motiv till det valda förslaget till utformning av en Likabehandlingsplan.
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår allmänna utskottet besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet har under 2008 informerats om den Diskrimineringslagstiftning som träder i kraft 1 januari 2009. Utskottet har därvid givit kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) i uppdrag att utarbeta ett förslag till Likabehandlingsplan för Kommunen. Beslutet angav som tidpunkt
att kommunfullmäktige skulle ta beslut i december 2008. Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) har funnit att ytterligare tid behövs, inte
minst för att ett brett remissförfarande ska kunna genomföras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2008-1029.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ställa sig bakom Jämställdhetskommitténs förslag till Likabehandlingsplan,
att ställa sig bakom kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag till remissförfarande samt
att Likabehandlingsplan för Falu Kommun ska föreläggas allmänna utskottet för beslut i februari 2009.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf
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T§
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Protokollsanteckning
Remissinstanserna omfattar styrelsen, nämnderna, politiska partierna och
fackliga organisationer.

Expeditioner
kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 132 Fritidsgård i Gruvriset
Diarienummer KS 68/07

Ärendet
Det finns ett behov av fler förskoleplatser i Gruvriset. Det kan lösas genom
att man tillskapar nya lokaler för Fritidsgården som idag huserar i en del av
Förskolan Gul. I området finns idag inga vakanta lokaler i eget bestånd och
heller inga externa lokaler som kan hyras. En omorganisation är inte möjlig
och kan inte tillgodose de behov som verksamheterna har. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att en tillbyggnad sker av Gruvrisskolan för att täcka behovet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-11, § 125 att anta dokumentet Lokalförsörjning Skolfastigheter - Strategisk plan 10 år.
I skoldistrikt Berget identifieras ett behov av att återta den del av Gul Flygel
där fritidsgården idag huserar och nyskapa en fritidsgård till kultur- och
ungdomsförvaltningen för att frigöra en avdelning förskola, 18-20 barnomsorgsplatser, till skolförvaltningen i Gruvriset.
Skol- och kultur- och ungdomsnämnderna har vid sammanträde 2008-10-21
respektive 2008-10-23 förordat en tillbyggnad av Gruvrisskolan.
Beslutsunderlag
Protokoll från skolnämnden 2008-10-21, § 101.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2008-10-23, § 72.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 200811-07.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att projektera och påbörja upphandling av entreprenad enligt förordat alternativ 1 (framgår av tjänsteskrivelse 2008-11-07).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)
Skolnämnden och kultur- och ungdomsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 133 Främbyskolan ombyggnad av ventilationsanläggningen,
antagande av entreprenör
Diarienummer KS 746/08

Ärendet
Främbyskolan byggdes 1977. Befintlig ventilationsanläggning har inte genomgått någon renovering eller ombyggnad sedan byggnationen, vilket innebär att anläggningen idag är över 30 år gammal. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har under hösten 2008 utfört projektering och
påbörjat upphandling av entreprenör för en ombyggnad.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår kommunstyrelsen att anta entreprenör för rubricerade entreprenad.
Fastighetschef Olle Wiking redovisar anbudsutvärdering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 200811-05.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att anta entreprenör utvärderad som nr 1, Belab Ventilation, enligt anbudsutvärdering,
att uppdra till fastighetschefen att teckna avtal med antagen entreprenör,
att denna paragraf omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) för information till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 134 Upphandling av fullständig pensionsförvaltning inkl
administration
Diarienummer KS 576/08

Ärendet
Falu kommun har upphandlat fullständig pensionsförvaltning och administration av KAP-KL, PFA, PA-KL, PBF inkl övergångsbestämmelser eller
äldre bestämmelser/reglementen, alternativt enligt kommunens lokala beslut
eller riktlinjer samt avgångsförmån enligt AGF-KL. Uppdraget innebär att
för Falu kommuns räkning förvalta kommunens pensionsförpliktelser.
Personalchef Inger Klangebo föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Upphandlingsrapport från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
2008-10-27 och beslutsskrivelse 2008-11-18.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att anta KPA Pension AB (org.nr 556526-8694) som leverantör av pensionsförvaltning inkl administration för perioden 2009-01-01—201112-31 med möjlighet till högst 12 månaders förlängning,
att ge kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) i uppdrag att ta
fram förslag till avtal samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för information till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

T§
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2008-11-19

§ 135 Återredovisning från Svärdsjöskolan av bidrag ur Incitamentsfonden
Diarienummer KS 379/06

Ärendet/ Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2008-01-20 att bevilja Svärdsjöskolan bidrag
ur incitamentsfonden om 20 000 kronor till utbildning i kamratstödjande
verksamhet i samarbete med organisationen ”Friends” samt att ärendet återredovisas när arbetet är genomfört.
Svärdsjökolan har redovisat projektet 2008-10-03 samt 2008-10-28.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2008-01-23, § 2.
Ansökan och redovisning från Svärdsjöskolan 2007-11-12 och 2008-10-03
samt 2008-10-28.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att godkänna redovisningen från Svärdsjöskolan.

Expeditioner
Svärdsjöskolan
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

12 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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T§ 136

Sammanträdesdatum
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§ 136 Bidrag ur stiftelsen Maria Kronbergs donation till parken
Kronbergs minne
Diarienummer KS 953/07

Ärendet
Ulf Elgemyr har i brev till kommunstyrelsen 2008-09-18 framfört att han
vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-02-27 yrkade bifall till att bevilja
trafik- och fritidsnämnden bidrag om 150 000 kronor ur stiftelsen Maria
Kronbergs donation till lekplats för drift och skötsel av parken Kronbergs
minne under 2008, med följande tilläggsattsats ”att kommunfullmäktige
förutsätter att trafik- och fritidsnämnden följer donators vilja att ordna och
underhålla en lekplats (Kronbergs minne) för barn och att det sker senast
under år 2008”. Detta blev också kommunfullmäktiges beslut.
I brevet framgår vidare att Ulf Elgemyr konstaterar att trafik- och fritidsnämnden per 2008-09-18 inte har följt donators vilja samt dessutom inte
tycks ha någon respekt för kommunfullmäktiges beslut. Därför anser Ulf
Elgemyr att det finns skäl för att trafik- och fritidsnämnden betalar tillbaka
bidraget om 150 000 kronor åtminstone för år 2008.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår utskottet besluta
att Ulf Elgemyrs skrivelse, mot bakgrund av redogörelsen i kontorets skrivelse, är besvarad samt att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.
Helen Lott, chef för trafik- och fritidsförvaltningen, informerar om att förvaltningen deltagit i kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret)
tjänsteskrivelse och lämnar en lägesrapport om förvaltningens planer för att
utveckla parken Kronbergs minne.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktig beslutade om bidrag ur stiftelsen Maria Kronbergs donation till lekplats 2007-03-08 § 37.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-1104.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att Ulf Elgemyrs skrivelse, mot bakgrund av tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 2008-11-04, är besvarad samt
att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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allmänna utskott
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Sammanträdesdatum
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Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas informationen om att trafik- och fritidsnämnden
arbetar med att göra parken Kronbergs minne mer tillgänglig.

Expeditioner
Ulf Elgemyr inkl tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) och trafik- & fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 137 Beslut i näringslivskontorets upphandling beträffande
ramavtal - konsult affärsutveckling och etableringsfrämjande åtgärder inom näringslivskontorets verksamhetsområden
Diarienummer KS 628/08

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) har genomfört upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt LOU och kontoret föreslår utskottet
besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
T f näringslivschef Karin Perers föredrar ärendet och förslag till beslut (underlag/utvärdering utdelas till ledamöterna).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 200811-05 och 2008-11-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att inom området konsult affärsutveckling och etableringsfrämjande åtgärder inom näringslivskontorets verksamhetsområden som ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudsgivare anta Affärsbyrån Grundström & Engberg AB med en avtalsperiod från och med avtals undertecknande t o m
2010-12-31. Ramavtalet kan förlängas som längst i ytterligare ett (1) år,
att ge kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) i uppdrag att
teckna avtal med antagen leverantör samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Protokollsanteckning
Kommundirektör Torkel Birgersson anmäler jäv och deltar således inte i
ärendets överläggning och beslut.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) för information till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 138 Beslut beträffande näringslivskontorets upphandling
ramavtal - konsult marknadskommunikation
Diarienummer KS 629/08

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) har genomfört upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts som öppen upphandling enligt LOU och kontoret föreslår utskottet
besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
T f näringslivschef Karin Perers föredrar ärendet och förslag till beslut (underlag/utvärdering utdelas till ledamöterna).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 200811-05 och 2008-11-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att inom området konsult marknadskommunikation som ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudsgivare anta Heimer & Company Reklambyrå AB
med en avtalstid från och med avtals undertecknande t o m 2010-12-31.
Ramavtalet kan förlängas som längst i ytterligare ett (1) år,
att ge kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) i uppdrag att
teckna avtal med antagen leverantör samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) för information till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 139 Beslut beträffande näringslivskontorets upphandling
ramavtal - konsult projektledning för att utveckla infrastrukturen längs stråket Gävle-Sandviken-Hofors-FalunRättvik-Mora-Orsa-Älvdalen-dalafjällen inom planerat
EU-projekt "Gävle-Dala utvecklingsstråk"
Diarienummer KS 627/08

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) har genomfört upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt LOU och kontoret föreslår utskottet
besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
T f näringslivschef Karin Perers föredrar ärendet och förslag till beslut (underlag/utvärdering utdelas till ledamöterna).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 200811-05 och 2008-11-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att inom området konsult projektledning för att utveckla infrastrukturen
längs stråket Gävle-Sandviken-Hofors-Falun-Rättvik-Mora-OrsaÄlvdalen-dalafjällen inom planerat EU-projekt "Gävle-Dala utvecklingsstråk" som ekonomiskt mest fördelaktiga anbudsgivare anta Ramböll Sverige AB med en avtalsperiod från och med avtals undertecknande t o m 2010-12-31. Ramavtalet kan förlängas som längst i ytterligare
ett (1) år,
att ge kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) i uppdrag att
teckna avtal med antagen leverantör samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) för information till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

17 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
140TT

Sammanträdesdatum

2008-11-19

§ 140 Beslut för näringslivskontorets upphandling ramavtal teknikkonsult för projektsamordning med mera inom
Falu Kommuns projekt Främby Hallar
Diarienummer KS 626/08

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) har genomfört upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt LOU och kontoret föreslår utskottet
besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
T f näringslivschef Karin Perers föredrar ärendet och förslag till beslut (underlag/utvärdering utdelas till ledamöterna).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 200811-05 och 2008-11-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att inom området konsult teknikkonsult för projektsamordning med mera
inom Falu Kommuns projekt Främby Hallar som ekonomiskt mest fördelaktiga anbudsgivare anta Creator Teknisk Utveckling AB med en avtalsperiod från och med avtals undertecknande t o m 2010-12-31. Ramavtalet kan förlängas som längst i ytterligare ett (1) år,
att ge kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) i uppdrag att
teckna avtal med antagen leverantör samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) för information till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
141TT

Sammanträdesdatum

2008-11-19

§ 141 Beslut beträffande upphandling ramavtal - konsult utredning och analys beträffande kompetensutveckling i
projekt inom Europeiska socialfonden
Diarienummer KS 630/08

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) har genomfört upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt LOU och kontoret föreslår utskottet
besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet och förslag till beslut
(underlag/utvärdering utdelas till ledamöterna).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 200811-05 och 2008-11-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att inom området konsult utredning och analys beträffande kompetensutveckling i projekt inom Europeiska socialfonden som ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudsgivare anta VOK i Västsverige AB med en avtalsperiod från och med avtals undertecknande t o m 2010-12-31. Ramavtalet kan förlängas som längst i ytterligare ett (1) år,
att ge kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) i uppdrag att
teckna avtal med antagen leverantör samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Protokollsanteckning
Karin Perers anmäler jäv och deltar således inte i ärendets överläggning och
beslut.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) för information till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

19 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
142TT

Sammanträdesdatum

2008-11-19

§ 142 Information om överförmyndarverksamheten
Diarienummer KS 26/08

Ärendet
Överförmyndare Åsa Thyrestam Montelius informerar om kommunens
överförmyndarverksamhet.
Kanslichef Eva Dahlander lämnar kompletterande information om ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

20 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
143TT

2008-11-19

§ 143 Svar på motion från Ann Lagerby (fp): Att införa möjlighet för vårdtagare att själv välja vem som ska utföra
hemtjänsten
Diarienummer KS 433.05

Ärendet
Ann Lagerby (fp) föreslår i en motion att kommunfullmäktige skall besluta
att organisera hemtjänsten i en beställareorganisation och en utförareorganisation för att göra det möjligt för dem som beviljas hemtjänst att få göra ett
eget val av vem som skall utföra den hemtjänsten inom Falu kommun med
oförändrad hemtjänsttaxa.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 2006-09-28 att kommunfullmäktige
skall besluta
att delvis bifalla motionen såtillvida att socialnämnden (omvårdnadsnämnden) får ett uppdrag att i den omfattning som nämns i deras skrivelse sätta
igång ett försök med kundval som tjänsteköp i hemtjänsten samt
att avslå motionen i de delar den föreslår att försöket skall ske i full skala
(alla biståndstagare och alla tjänster) omedelbart, utan utvärdering.
Efter kommunfullmäktiges beslut om återremiss har ärendet 2006-10-18
remitterats till socialnämnden och kommunstyrelseförvaltningen med kommunstyrelseförvaltningen som samordnare.
Tidigare behandling
Socialnämnden beslutade 2005-10-26 att överlämna omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen som socialnämndens yttrande.
Kommunstyrelsen föreslår 2006-10-03 kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2006-10-12 att återremittera motionen med
motivering att kärnfrågan i motionens yrkande – en organisation av hemtjänsten i en beställarorganisation och en utförarorganisation - inte blivit
ordentligt utredd.
Omvårdnadsnämnden behandlade kommunfullmäktiges återremiss 2007-1024 och beslutade då att översända omvårdnadsförvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som nämndens svar.
Beslutsunderlag
Ann Lagerbys motion daterad 2005-05-12.
Socialnämndens beslut 2005-10-26, § 274/omvårdnadsförvaltningens skrivelse 2005-10-12.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag 2006-09-28.
Kommunstyrelsens förslag 2006-10-03, § 187.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

21 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
143TT

Sammanträdesdatum

2008-11-19

Protokoll från kommunfullmäktige 2006-10-12, § 156.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2007-10-24, § 190/tjänsteutlåtande
2007-10-11.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg och Kerstin Söderbaum Fletcher: Att motionen
med hänvisning till omvårdnadsnämndens yttrande 2007-10-11 är bifallen.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen med hänvisning till omvårdnadsnämndens yttrande 2007-1011 är bifallen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

22 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
144T

2008-11-19

§ 144 Friskvårdspolicy med riktlinjer
Diarienummer KS 749/08

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) presenterar ett förslag till
friskvårdspolicy med riktlinjer. Förslaget är formulerat dels som en policy
vilken ger ramarna för friskvårdsarbetet samt riktlinjer vilka ger en mer preciserad beskrivning av hur friskvården på arbetsplatsen ska formas för att nå
de syften och effekter som policyn är ett uttryck för.
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår utskottet besluta i
enlighet med beslutsrutan nedan.
Ulrica Jansson, kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret), föredrar
förslag till friskvårdspolicy med riktlinjer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2008-1030.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa friskvårdspolicy för Falu Kommun med tillhörande riktlinjer,
daterad 2008-10-30,
att friskvårdspolicy för Falu Kommun med tillhörande riktlinjer gäller från
1 januari 2009 samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att implementera fastställd friskvårdspolicy för Falu Kommun med tillhörande
riktlinjer.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

23 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
145T

2008-11-19

§ 145 Lönepolitiska riktlinjer för Falu Kommun
Diarienummer KS 740/08

Ärendet
För att skapa ett gemensamt förhållningssätt i lönefrågor och för att tydliggöra ansvaret på olika funktioner i en aktiv lönebildningsprocess har kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) tagit fram förslag till lönepolitiska riktlinjer för Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår kommunstyrelsen
besluta att anta lönepolitiska riktlinjer för Falu Kommun enligt tjänsteskrivelse daterad 2008-10-15.
Tidigare behandling
Detta dokument ersätter Lönepolitik för 2000-talet, antaget av kommunstyrelsen 1999-03-09, § 45.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2008-10-15.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta lönepolitiska riktlinjer för Falu Kommun enligt tjänsteskrivelse
daterad 2008-10-15.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

24 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
146T

2008-11-19

§ 146 Riktlinjer angående omställningsåtgärder vid konstaterad arbetsbrist
Diarienummer KS 741/08

Ärendet
Falu Kommun saknar i dag riktlinjer eller avtal om hur vi ska hantera en
uppkommen arbetsbristsituation. Det finns ett avtal på central nivå (AGFKL) som i vissa fall ger uppsagda medarbetare en viss ekonomisk kompensation. AGF-KL har däremot inget av intentionerna i ett modernt avtal, som
stödjer en medarbetare att på ett aktivt sätt komma vidare till en annan arbetsgivare/arbete. I de fall stödet enligt AGF-KL träder in innebär det en
stor ekonomisk kostnad för kommunen vilket gör att vi måste reducera/
undvika uppsägningar pga arbetsbrist. För att skapa ett gemensamt och proaktivt förhållningssätt har kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)
tagit fram riktlinjer angående omställningsstöd till medarbetare som frivilligt lämnar plats åt annan medarbetare vid konstaterad övertalighet.
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår kommunstyrelsen
besluta att anta riktlinjer angående omställningsåtgärder vid konstaterad
arbetsbrist i Falu Kommun enligt tjänsteskrivelse daterad 2008-10-27.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2008-1027.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta riktlinjer angående omställningsåtgärder vid konstaterad arbetsbrist i Falu Kommun enligt tjänsteskrivelse daterad 2008-10-27.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

25 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
147T

2008-11-19

§ 147 Svar på revisionsrapport över granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2008
Diarienummer KS 678/08

Ärendet
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2008. Revisorerna
bedömer att kommunens delårsrapport uppfyller kraven i kommunallagen
och den kommunala redovisningslagen och rekommenderar vidare att kommunen tar till sig de synpunkter som lämnas i granskningsrapporten.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har utarbetat förslag till
svar på revisionsrapporten som kommunstyrelsen föreslås godkänna.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2008”
2008-09-29.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2008-10-06.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2008-10-06
ska utgöra kommunens svar på revisorernas granskning av 2008 års delårsrapport.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

26 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
148T

Sammanträdesdatum

2008-11-19

§ 148 Svar på revisionsrapport – granskning av verkställighet
av beslut
Diarienummer KS 658/08

Ärendet
Falu kommuns revisorer har genomfört en granskning med syfte att bedöma
om kommunen har tillförlitligt system för verkställighet av beslut från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören, ekonomikontoret,
kommunfastigheter, stadsbyggnadskontoret och stadskansliet) har utarbetat
förslag till yttrande från kommunstyrelsen och föreslår beslut i enlighet med
beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen behandlade 2008-03-25 ”svar på revisionsrapport: Ärendehanteringsprocessen i kommunstyrelsen” varvid beslutades:
att uppmana kommunstyrelsekontoren att utforma rutiner för att säkerställa
och kvalitetssäkra att diarieföring och PUL-bedömning av handlingar sker i
enlighet med kommunstyrelsens reglemente d.v.s. genast,
att uppmana kommunstyrelsen och samtliga nämnder att bättre följa upp att
de beslut som tagits blir verkställda,
att i övrigt överlämna kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse daterad 2008-02-25 som kommunstyrelsens svar till revisionen.
Som grund för revisionsrapporten har kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) lämnat underlag hur den systematiska uppföljningen och bevakningen av ärendebalanser och rapporter till kommunstyrelsen fungerar. Vidare informerades i det svaret om kommunens arbete med Intern kontroll
som också stöder verkställighet av beslut m m.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2008-09-08.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommundirektören, ekonomikontoret,
kommunfastigheter, stadsbyggnadskontoret och stadskansliet) tjänsteskrivelse 2008-11-05.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

27 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
148T

2008-11-19

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppmana kommunstyrelsekontoren att i enlighet med revisionens synpunkter vid förfrågan om ärende/uppdrag omedelbart redovisa ärendets/
uppdragets status (inkl tidsplanering, återredovisning) till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) samt
att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2008-11-05
som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

28 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
149TT

2008-11-19

§ 149 Västra skolan som grundskola
Diarienummer KS 93/03

Ärendet
Allmänna utskottet behandlade 2008-08-20 ”Antagande av Lokalförsörjningsplan – skolfastigheter” varvid utskottet bl a beslutade att efterfråga
hos skolnämnden om man i frågan om Västra skolan står fast vid tidigare
kommunfullmäktigebeslut utifrån eventuellt förändrade lokalbehov.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår kommunstyrelsen besluta:
att Västra skolan fortsätter som högstadieskola fram till 2011,
att Västra skolan lokaleffektiviseras genom att Komvux flyttar in i
byggnaden samt att vakanta ytor hyrs ut internt eller externt samt
att byggnaden fortsätter att vara en lokalresurs för Falu Kommun (skolförvaltningen).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att Västra skolan skulle avvecklas som kommunal skola med start från och med läsåret 2008/2009, och med
avslutning efter läsåret 2009/2010.
Skolnämnden beslutade 2007-05-24, § 59, att föreslå kommunfullmäktige
att Västra skolan fortsätter som en högstadieskola fullt ut fram till år 2010
eventuellt år 2011.
Skolnämnden beslutade 2008-10-21 att till kommunstyrelsens allmänna
utskott framföra
att Västra skolan fortsätter som högstadieskola till och med vårterminen
2011,
att det i dagsläget inte finns någon anledning att föreslå kommunfullmäktige att förändra beslutet från 2006-03-09, samt
att Västra skolan fortsätter som en lokalresurs för skolförvaltningen bland
annat genom Komvux flytt till fastigheten.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunfullmäktige 2006-03-09, § 37.
Protokoll från allmänna utskottet 2008-08-20, 92.
Protokoll från skolnämnden 2008-10-21, § 106.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (kommunfastigheter) 200811-07.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

29 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
149TT

2008-11-19

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att Västra skolan fortsätter som högstadieskola fram till 2011,
att det i dagsläget inte finns någon anledning att föreslå kommunfullmäktige att förändra beslutet från 2006-03-09 samt
att byggnaden fortsätter att vara en lokalresurs för Falu Kommun (skolförvaltningen).
Protokollsanteckning
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) ombyggnadsåtgärder i Västra skolan.
Vidare antecknas till protokollet från Roza Güclü Hedin (s), Barbro Ödlund
(s) och Margareta Källgren (s): Beslutet nu är att Västra ska fortsätta som
högstadieskola till 2011 utan något beslut om vad som ska hända därefter
med lärare och elever på skolan. Det innebär att skolan ska gå mot en långsam död genom borttynande.
Lärare som har möjlighet kommer att välja att arbeta på andra skolor, elever
och föräldrar kommer att välja andra skolor i ökande omfattning. Innebörden av detta beslut är sämsta möjliga förutsättningar för att bedriva skolverksamhet av god kvalitet.
Det finns ett alternativ som innebär att man redan nu deklarerar vad som ska
hända vid nedläggning. Personal och de då aktuella eleverna bör flyttas som
enheter för att inte bryta alla samband i olika slags relationer. En principdeklaration av den innebörden skulle kunna underlätta möjligheterna att behålla en erfaren lärarstab.
Ett bättre alternativ vore att upphäva beslutet att Västra skolan ska läggas
ner och därmed deklarera att Västra kommer att finnas kvar bl a som högstadieskola. Oberoende av antalet elever i olika årskullar är det av stor vikt
för kommunen att det finns en centralt belägen högstadieskola. Alternativet
är att kommunen lämnar fältet fritt för privata skolor. Det skulle innebära än
mer ökade problem för den kommunala skolan såväl organisatoriskt som
ekonomiskt.

Expeditioner
Skolnämnden och kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
150T

2008-11-19

§ 150 Förändrat beräkningssätt och belopp för flyktingars introduktionsersättning
Diarienummer KS 720/08

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
har för avsikt att göra förändringar i hanteringen av flyktingars introduktionsersättning.
Kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att förändra beräkningssätt och
fastställa beloppen 7.800:- för ensamstående och 6.800:- för sambo/gifta.
Tidigare behandling
Historiskt har introduktionsersättningen betalats ut med ett fast belopp. En
förändring i handläggningen gjordes 2007-05-01, för att minimera risken för
att flyktingarna skulle behöva försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2008-11-05.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att förändra beräkningssätt och fastställa beloppen 7.800:- för ensamstående och 6.800:- för sambo/gifta fr o m 2008-12-01 samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
151TT

Sammanträdesdatum

2008-11-19

§ 151 Disposition och överföring av IT-utvecklingsmedel
Diarienummer KS 26/08

Ärendet
Varje år ankommer på kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret) att genom beslut av utskottet få godkänt hur ITutvecklingsmedel har
använts eller avses att användas. "Kontot" finns på kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret). I förslag redovisas årets förslag till disposition, som föreslås användas tillsammans med redan tidigare reserverade
medel för utbyggnad av e-porta1 och e-tjänster. 2007 godkändes att medel
användes till e-portal/e-tjänster, men formellt måste till ett beslut även för
2008 års medel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) förslag 2008-1119.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att kostnader för hantering av Hem-PC godkänns för utbetalning av ITutvecklingsmedel till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
till ett belopp på 11 000 kr, till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) på 140 000 kr och till kommunstyrelseförvaltningen
(IT/organisationskonskontoret) på 234 000 kr,
att den återstående summan (prognosticerad till 421 000 kr) används for
säker inloggning genom licensinköp och konsulting för säker inloggning inom e-falunprojektet. Summan disponeras av kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret) samt
att kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret) verkställer
beslutet.

Expeditioner
kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret)
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§ 152 Julhälsning
Ordföranden Dan Westerberg tillönskar allmänna utskottets ledamöter och
tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År.
Kommundirektör Torkel Birgersson önskar på tjänstemännens vägnar ledamöterna detsamma.
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