SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Plats och tid

Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 8.30 – 12.10, 13.15-16.30

Beslutande
Se även sid 2

Dan Westerberg (c) ordf, ej § 74
Håkan Nohrén (kd), ordf § 74
Bo Jönsson (m)

Kerstin Söderbaum Fletcher (fp)
Monica Jonsson (s)

Ej tjänstgörande
ersättare

Börje Svensson (fp)
Inger Olenius (mp)
Ingrid Näsman (kd), ej § 74 när hon
tjänstgjort
Maria Wilje (fap), t o m kl 15.40, §§ 64-

Sten H Larsson (fap) ej § 74
Ulf Elgemyr (fap) kl 8.30-11.30, § 64,
del av § 65, § 79

Roza Güclü, kl 9.50-11.00 del av § 64

69, del av § 70, §§ 78-79

Sören Johansson, ej när han tjänstgjort enligt sid 2
Övriga deltagare
Se även sid 2

Kommundirektören ej del av § 64
Kanslichefen ej del av § 64, ej del av § 78
Ekonomichefen
Fastighetschefen, §§ 67-69, och del av § 78
Personalchefen, § 64-69, del av § 70, §§ 78-79
Miljöchefen, del av § 65, del av § 66, §§ 67-78
IT/organisationschefen, del av § 66, §§ 67-78

Utses att justera

Bo Jönsson
Falu kommun, Rådhuset 2007-05-24
64 - 79

Justeringens tid och plats
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………………….…..
Dan Westerberg, ej § 74
Håkan Nohrén, § 74

Justerande

………………………………………………………….…..
Bo Jönsson
Bevis

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

Kommunstyrelsens allmänna utskott
2007-05-22
2007-05-24
Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Kerstin Bryskhe Persson

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:

1 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Beslutande, forts från sid 1:
Barbro Ödlund (s) ej §§ 75-77 t o m kl 16.00
Ingrid Näsman (kd) § 74
Sören Johansson (v), § 64 kl 8.30-11.00, §§ 75-77, kl 16.00-16.30
Roza Güclü, ej § 64

Övriga deltagare, forts från sid 1:
§ 64 och § 79: Arbetsmiljöhandläggare Lotta Gröndahl, förhandlingssekreterare Jan Jansson
§ 65: Kommunens drogsamordnare Gunnar Blommé, BRÅ-samordnare Peter Gehlin och närpolis Hans-Erik Rehnstam
§ 66: Budget- och skuldrådgivare Ann-Christin Rudholm
§ 68: Eva Österlund och Olle Christiansen från IT/organisationskontoret

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:

2 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 64

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Innehållsförteckning
§ 64

Verksamhetsinformation från
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)........................4

§ 65

Information och dialog kring den illegala alkoholhanteringen.............................................................................................5

§ 66

Verksamhetsinformation från
Kommunstyrelseförvaltningen – stadskansliet,
Konsument Falun...........................................................................6

§ 67

Annexet vid Rådhusplatsen - butikslokal uthyres .........................7

§ 68

Information/demonstration av nya intranätet ”Insidan” ................8

§ 69

Rapport från styrgruppen kring Västra skolan ..............................9

§ 70

Förslag till nytt sätt att arbeta inom folkhälsoområdet
samt genomförandeorganisation till
Folkhälsoprogrammet..................................................................10

§ 71

Översyn av samverkansberedningens organisation och
arbetsformer.................................................................................13

§ 72

Beslut om eventuell nedläggning av skola i Övertänger .............14

§ 73

Beslut om eventuell nedläggning av skola i Lumsheden ............16

§ 74

Godkännande av årsredovisning för år 2006,
revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt och
fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 2006 ..........18

§ 75

Antagande av handlingsprogram avseende Skydd mot
olyckor (LSO) 2007-2010 i Falu kommun ..................................19

§ 76

Antagande av förbundsordning för Räddningstjänsten
Dala Mitt......................................................................................21

§ 77

Antagande av räddningstjänstavtal för 2007 ...............................22

§ 78

Förslag om huvudmannaskapet för Slättaanläggningen..............23

§ 79

Kollektivavtal om samverkan, arbetsmiljö och hälsa..................25

Justerandes signaturer
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 64

Paragraf

§ 64

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Verksamhetsinformation från Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)
Diarienummer KS 422/07

Ärendet
Personalchef Inger Klangebo presenterar personalkontorets verksamhetsområden, organisation och genomförda/startade aktiviteter.
Arbetsmiljöhandläggare Lotta Gröndahl informerar om systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkansavtalet och likabehandling.
Förhandlingssekreterare Jan Jansson informerar om Avtal 05 för kommuner,
landsting och regioner.
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

§ 65

Paragraf

§ T65T

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Information och dialog kring den illegala alkoholhanteringen
Diarienummer KS 419/07

Ärendet
Kommunens drogsamordnare Gunnar Blommé, BRÅ-samordnare Peter
Gehlin och närpolis Hans-Erik Rehnstam informerar om den illegala alkoholhanteringen.
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

§ 66

Paragraf

§ 66

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Verksamhetsinformation från Kommunstyrelseförvaltningen – stadskansliet, Konsument Falun
Diarienummer KS 146/07

Ärendet
I ärendet föreligger rapporten ”Konsument Falun 2006, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning”.
Budget- och skuldrådgivare Ann-Christin Rudholm informerar om ärendet.
Tidigare behandling
Konsument Falun redogör årligen för resultatet av föregående verksamhetsår inför kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet informerades i mars 2007 om konsumentvägledningsverksamheten.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse från Konsument Falun.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen om Konsument Faluns verksamhetsår 2006 till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet, Konsument Falun)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 67

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 67

2007-05-22

Annexet vid Rådhusplatsen - butikslokal uthyres
Diarienummer KS 61/07

Ärendet
Fastighetschef Olle Wiking lämnar aktuell information om extern uthyrning
av annexet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet informerades om ärendet vid sitt sammanträde i januari.
Utskottet beslutade i mars 2007 att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att gå vidare i diskussionerna med berörda intressenter av extern uthyrning av annexet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 17 oktober
samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 68

Paragraf

§ 68

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Information/demonstration av nya intranätet ”Insidan”

Ärendet
IT/organisationschef Jan E Fors, Eva Österlund och Olle Christiansen demonstrerar kommunens nya intranät ”Insidan”.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

8 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 69

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 69

2007-05-22

Rapport från styrgruppen kring Västra skolan
Diarienummer KST 93/03

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson och fastighetschef Olle Wiking lämnar
aktuell information från styrgruppen kring Västra skolan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09, § 37 bl. a. att Västra skolan ska
avvecklas som kommunal skola med start fr.o.m. läsåret 2008/2009 och med
avslutning efter läsåret 2009/2010 och att uppdra till kommunstyrelsen att
undersöka olika möjligheter för och förbereda användningen av lokalerna
vid Västra skolan för andra lämpliga verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-02-21, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen
att undersöka olika möjligheter för och förbereda användningen av lokalerna
vid Västra skolan för andra lämpliga verksamheter
Allmänna utskottet beslutade 2007-01-07, § 5 att uppdra till lokalförsörjningsgruppen att se över planen för lokaler i Falu kommun utifrån dagens
diskussion och lämna en redovisning vid allmänna utskottets sammanträde
den 14 mars 2007.
Allmänna utskottet beslutade 2007-03-14, § 35, att utse en styrgrupp för
Västra skolans framtida inriktning bestående av kommunstyrelsens presidium och respektive ordförande i skolnämnden, socialnämnden och kulturnämnden. Kommundirektören handhar styrgruppens sekretariat.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen att återredovisa ärendet till
allmänna utskottets sammanträde den 17 oktober samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 70

Paragraf

§ 70

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Förslag till nytt sätt att arbeta inom folkhälsoområdet
samt genomförandeorganisation till Folkhälsoprogrammet
Diarienummer KS 765/06

Ärendet
Inom kort kommer Falu kommun att ha styrdokument antagna inom alla tre
dimensionerna av Hållbar utveckling; Tillväxtprogram med mål inom den
ekonomiska dimensionen – lokala tillväxtmål; Folkhälsoprogram med mål
inom den sociala dimensionen – lokala folkhälsomål; och Miljöprogram
med mål inom den ekologiska dimensionen – lokala miljömål. Målen är
satta utifrån vart man vill nå inom det geografiska området Falu kommun.
Ärendet handlar om hur arbetet inom den sociala dimensionen av hållbar
utveckling ska ske – d v s det Lokala folkhälsoarbetet. Genom detta klarläggs hur arbetet med att genomföra Folkhälsoprogrammet och uppnå de
lokala folkhälsomålen, ska organiseras.
Förslaget har, under tiden december 06 till och med februari 07, varit ute på
remiss. Remissvar har inkommit från 23 remissinstanser. Redogörelse för
remissinstansernas synpunkter samt hur dessa har behandlats i det slutliga
förslaget framgår av redogörelse daterad 2007-05-07.
Kommunstyrelseförvaltningen (miljö och stadskansliet) föreslår i tjänsteskrivelse daterad 2007-05-09 kommunfullmäktige besluta i enlighet med
beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2006-12-19, § 37, att remittera ett förslag till hur arbetet med att genomföra Folkhälsoprogrammet
skulle kunna se ut. Efter remissen har vägledande diskussion förevarit vid
allmänna utskottets sammanträde 2007-03-14, § 42.
Utskottet beslutade vidare i mars 2007 att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och miljö) att utifrån diskussionerna vid dagens
sammanträde utarbeta förslag i ärendet inför sammanträde med allmänna
utskottet den 19 april samt att i övrigt ta dagens diskussion till protokollet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelseförvaltningen (miljö och stadskansliet) daterad 2007-05-09.
Redogörelse för remiss av förslag till ny organisation av folkhälsoarbetet
daterad 2007-05-07.
Folkhälsoprogrammets genomförandeorganisation – om samarbetet mellan
Falu Kommuns samverkansorgan och samverkansresurser inom folkhälsoområdet, version 4 daterad 2007-05-07.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag som
framgår av beslutsrutan nedan (exkl sista att-satsen som tillkommer efter
yrkande enligt nedan).
Kerstin Söderbaum Fletcher yrkar att utvärdering av ”Förslag till nytt sätt att
arbeta inom folkhälsoområdet samt genomförandeorganisation till Folkhälsoprogrammet” skall ske våren 2009.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa genomförandeorganisation för folkhälsoområdet daterad 200705-07,
att berörda delar av fullmäktiges beslut 2004-02-05, § 19, om organisation
av Falu kommuns folkhälsoarbete, upphör att gälla,
att berörda delar av fullmäktiges beslut 1998-06-25, § 96, om Hälsoplanen
Friska Falun, upphör att gälla,
att allmänna utskottets beslut 2004-11-02, § 174, om Barn- och ungdomsforum upphör att gälla i och med att forumets uppdrag överförs till
Folkhälsorådet,
att fullmäktiges beslut 2003-09-04, § 136, ändras genom att Integrationsrådet kopplas till Folkhälsorådet och får som uppdrag att under de närmaste åren utgöra styrgrupp för implementeringen av Integrationsprogrammet,
att fullmäktiges beslut dels 1999-04-22, § 90, och 2005-11-10, § 190, ändras genom att Faluns lokala brottsförebyggande råd kopplas till Folkhälsorådet och får som uppdrag att utgöra styrgrupp för ett antal gemensamma projekt som beslutas av Folkhälsorådet,
att fullmäktiges beslut 2005-06-16, § 111, om det Drogpolitiska handlingsprogrammet ändras genom att uppdraget åt varje nämnd och styrelse att
årligen följa upp det Drogpolitiska handlingsprogrammet utifrån sina
egna mål och ambitioner och rapportera till socialnämndens drogsamordnare, upphör att gälla – uppföljningen kommer framåt att ske på
samma sätt som annan uppföljning inom folkhälsoområdet,
att fullmäktiges beslut 2005-02-10, § 18, om det Handikappolitiska programmet ändras genom att uppdraget till respektive nämnd att en gång
per år i samband med verksamhetsberättelse samt bokslut följa upp prioriterade åtgärder, upphör att gälla - uppföljningen kommer framåt att
ske på samma sätt som annan uppföljning inom folkhälsoområdet,
att fullmäktiges beslut 2002-06-13, § 88, om Barn- och ungdomsplanen
ändras genom att uppdraget till varje nämnd att inventera vilka insatser
som pågår och vilka som behöver införas eller vidareutvecklas, upphör
att gälla,
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

11 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2007-05-22

att fullmäktiges beslut 2002-06-13, § 88, om Barn- och ungdomsplanen
ändras genom att uppdraget att varje förvaltning ska utse en tjänsteman
som har till uppgift att bevaka hanteringen av olika frågor med hjälp av
barnchecklistan, upphör att gälla,
att fullmäktiges beslut 2002-06-13, § 88, om Barn- och ungdomsplanen
ändras genom att uppdraget att varje nämnd måste följa upp och utvärdera beslut som fattats och åtgärder som vidtagits och redovisa detta i
ett Barnbokslut som ska upprättas vid varje års slut, upphör att gälla uppföljningen kommer framåt att ske på samma sätt som annan uppföljning inom folkhälsoområdet,
att uppdra åt Kulturnämnden att särskilt ansvara för att samordna genomförande av folkhälsoprogrammet i de delar som riktar sig till barn och
ungdomar (framtagande av åtgärdsförslag samt uppföljning),
att uppdra till Trafik- och fritidsnämnden att samordna det externa friskvårdsarbetet genom att särskilt ansvara för genomförande av (framtagande av åtgärdsförslag samt uppföljning) målområde 9 – Ökad fysisk
aktivitet - i folkhälsoprogrammet,
att uppdra åt Socialnämnden att samordna det drogförebyggande arbetet
genom att särskilt ansvara för genomförande av (framtagande av åtgärdsförslag samt uppföljning) målområde 11 - Minskat bruk av tobak
och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning…- i folkhälsoprogrammet,
att fullmäktiges beslut 2005-06-16, § 111, om det Drogpolitiska handlingsprogrammet ändras genom att giltighetstiden för programmet förlängs
till och med 2010,
att fullmäktiges beslut 2005-02-10, § 18, om det Handikappolitiska programmet ändras genom att giltighetstiden för det programmet förlängs
till och med 2010 samt
att utvärdering av ”Förslag till nytt sätt att arbeta inom folkhälsoområdet
samt genomförandeorganisation till Folkhälsoprogrammet” skall ske våren 2009.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att val till Folkhälsorådet sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 71

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 71

2007-05-22

Översyn av samverkansberedningens organisation och
arbetsformer
Diarienummer KS 210/07

Ärendet
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna
föreslår 2007-02-08 reviderad organisation och arbetsformer för samverkansberedningen mellan kommun och landsting i Falu kommun.
Samverkansberedningen har därefter ställt sig bakom ny formulering av del
av punkt B sidan 3 i förslaget.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen fastställde 2007-01-27 ny organisation för samverkansberedning mellan kommunen och landstinget.
Allmänna utskottet beslutade i mars 2007 att hänskjuta beslut om organisation och arbetsformer för Samverkansberedningen mellan Falu kommun och
Landstinget Dalarna till allmänna utskottet den 19 april för att samordnas
med ärendet ”Ny organisation för folkhälsoarbetet”.
Beslutsunderlag
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarnas
förslag 2007-02-08 till reviderad organisation och arbetsformer för samverkansberedningen mellan kommun och landsting i Falu kommun inkl ny
formulering av del av punkt B sidan 3 i förslaget.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunstyrelsen skall föreslås besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa reviderad organisation och arbetsformer för samverkansberedningen mellan kommun och landsting i Falu kommun daterad 2007-0208 inkl nedanstående ändringar i del av punkt B sidan 3 i förslaget:
Följande mening: Ett sådant närliggande område är till exempel folkhälsofrågorna. Ersätts med texten:
”Detta innebär att även de delar av verksamheten, inom ovan nämnda
områden, som utgörs av folkhälsoarbete behandlas i samverkansberedningen. När det gäller det samlade folkhälsoarbetet, som berör fler än
kommunen och landstinget, sker samverkan inom Folkhälsorådet, där
även landstinget deltar.”

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 72

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 72

2007-05-22

Beslut om eventuell nedläggning av skola i Övertänger
Diarienummer KS 325/07

Ärendet
Övertängerskolan är en av Falu kommuns skolor med få elever samtidigt
som det finns ett behov av att satsa resurser i lokalerna om skolan skall finnas kvar långsiktigt. Ett politiskt ställningstagande angående Övertängerskolan ger berörda parter förutsättning att planera sina verksamheter på ett
bra sätt. Skolnämnden föreslår 2007-03-22 kommunfullmäktige besluta att
skolan i Övertänger skall avvecklas. Om kommunfullmäktige beslutar att
avveckla skolan i Övertänger föreslår Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att hela skolfastigheten ska avyttras och att stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att ansvara för försäljningen.
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) redovisar minnesanteckningar från informationsmöte gällande nedläggning av Tängerskolan
daterade 2007-05-14. Av minnesteckningarna framgår att Utvecklingsgruppen beviljat 50 000 kronor till byns utveckling.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra åt skolnämnden att se
över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn tas till revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid.
Skolnämnden föreslår 2007-03-22 kommunfullmäktige besluta att skolan i
Övertänger avvecklas successivt från höstterminen 2007 och helt från höstterminen 2008.
Allmänna utskottet beslutade i april 2007 att frågan om eventuell nedläggning av skolan i Övertänger hänskjuts till allmänna utskottets sammanträde
2007-05-22 samt att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen göra en
samhällsanalys i enlighet med dagens diskussion.
Barbro Ödlund (s), Roza Güclü (s) och Margareta Källgren (s) reserverade
sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Skolnämndens beslut 2007-03-22, § 35.
Yttrande från Envikens skolor, daterat 2007-03-07 med bilagor bl.a. barnoch elevprognoser för Envikens skolor.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande daterat 200704-03, med bilagor.
Landsbygdsgruppens yttrande daterat 2007-04-05.
Allmänna utskottets beslut 2007-04-19, § 58.
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) minnesanteckningar
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2007-05-22

från informationsmöte gällande nedläggning av Tängerskolan daterade
2007-05-14.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till skolnämndens förslag att skolan
i Övertänger avvecklas successivt från höstterminen 2007 och helt från höstterminen 2008. Vidare yrkar Dan Westerberg att allmänna utskottet skall
besluta för egen del att ge kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter/näringslivskontoret) i uppdrag att i samråd med intresseföreningen utreda skolbyggnadens framtida användning inklusive ev försäljning.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att skolan i Övertänger avvecklas successivt från höstterminen 2007 och
helt från höstterminen 2008.
Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del – under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan –
att ge kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter/näringslivskontoret) i uppdrag att i samråd med intresseföreningen utreda skolbyggnadens framtida användning inklusive ev försäljning.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter/näringslivskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 73

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 73

2007-05-22

Beslut om eventuell nedläggning av skola i Lumsheden
Diarienummer KS 326/07

Ärendet
Lumshedens skola har ett litet elevunderlag och det finns ett behov av att
satsa resurser i skolans lokaler. Ett politiskt ställningstagande angående skolan i Lumsheden ger berörda parter förutsättning att planera sina verksamheter på ett bra sätt. Skolnämnden föreslår 2007-03-22, kommunfullmäktige
besluta att skolan i Lumsheden skall avvecklas. Om kommunfullmäktige
beslutar att avveckla skolan i Lumsheden föreslår Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att hela skolfastigheten ska avyttras och att
stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att ansvara för försäljningen.
I ärendet föreligger namnlista ”Vi vill ha skola och dagis kvar i Lumsheden”
diarieförd 2007-05-10.
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) redovisar minnesanteckningar från informationsmöte gällande nedläggning av skolan i Lumsheden daterade 2007-05-14. Av minnesteckningarna framgår att Utvecklingsgruppen beviljat 50 000 kronor till utveckling av Lumsheden.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra åt skolnämnden att se
över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn tas till revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid.
Skolnämnden föreslår 2007-03-22 kommunfullmäktige besluta att skolan i
Lumsheden avvecklas från höstterminen 2007. Skolnämnden beslutade att
dagbarnvårdare i lokal i Lumsheden avvecklas successivt från höstterminen
2007 och helt från årsskiftet 2007/2008.
Allmänna utskottet beslutade i april 2007 att frågan om eventuell nedläggning av skolan i Lumsheden hänskjuts till allmänna utskottets sammanträde
2007-05-22, att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen göra en
samhällsanalys i enlighet med dagens diskussion samt att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-05-22.
Barbro Ödlund (s), Roza Güclü (s) och Margareta Källgren (s) reserverade
sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Skolnämndens beslut 2007-03-22, § 36.
Skoldistrikt Svärdsjös konsekvensbeskrivning daterad 2007-03-12.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande daterat 200704-03 med bilagor.
Landsbygdsgruppens yttrande daterat 2007-04-05.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

16 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Allmänna utskottets beslut 2007-04-19, § 59.
Namnlista ”Vi vill ha skola och dagis kvar i Lumsheden” diarieförd 200705-10.
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) minnesanteckningar
från informationsmöte gällande nedläggning av skolan i Lumsheden daterade 2007-05-14.
Skrivelse från Lumshedens intresseförening 20007-05-05: - Nedläggning av
Lumshedens Skola – beskrivning av konsekvenser för bygden.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till skolnämndens förslag att skolan
i Lumsheden avvecklas från höstterminen 2007. Vidare yrkar Dan Westerberg att allmänna utskottet skall besluta för egen del att ge kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter/näringslivskontoret) i uppdrag att i samråd med intresseföreningen utreda skolbyggnadens framtida användning
inklusive ev försäljning.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att skolan i Lumsheden avvecklas från höstterminen 2007.
Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del – under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan –
att ge kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter/näringslivskontoret) i uppdrag att i samråd med intresseföreningen utreda skolbyggnadens framtida användning inklusive ev försäljning.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter/näringslivskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

17 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 74

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 74

2007-05-22

Godkännande av årsredovisning för år 2006, revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt och fråga om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 2006
Diarienummer KS 16/07

Ärendet
Revisorerna för Räddningstjänsten Dala Mitt har genomfört revision av
verksamheten för år 2006. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns.
Tidigare behandling
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2007-02-28,
§ 9, att godkänna årsredovisningen för 2006.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt för
år 2006.
Yrkanden
Ordförande Håkan Nohrén yrkar att kommunfullmäktige skall föreslås besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet,
att förbundets årsredovisning godkänns samt
att notera revisionsberättelsen till protokollet.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att Dan Westerberg inte deltager i ärendets överläggning och beslut p g a jäv.
Till protokollet antecknas vidare att ej tjänstgörande ersättaren Sten H Larsson inte deltager i ärendets överläggning p g a jäv.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 75

Paragraf

§ 75

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Antagande av handlingsprogram avseende Skydd mot
olyckor (LSO) 2007-2010 i Falu kommun
Diarienummer KS 41/07

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) remitterade 2007-02-22 förslag till Handlingsprogram avseende skydd mot olyckor i Falu kommun till
berörda: bl a kommunala nämnder och bolag, Länsstyrelsen Dalarna, grannkommunerna och angränsande räddningstjänster.
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2006-12-14
att godkänna handlingsprogrammen och översända dem till medlemskommunerna och Landstinget Dalarna för remiss. Förbundsdirektionen beslutade vidare 2007-02-28 att godkänna redogörelsen över inkomna remissvar,
att anta handlingsprogrammet och översända det till medlemskommunerna
för antagande.
Räddningstjänsten Dala Mitts förbundschef Leif Andersson föreslår i skrivelse 2007-03-16 att respektive medlemskommun antar handlingsprogrammet för perioden 2007-2010. Förbundschefen framför vidare i skrivelse
2007-04-20 att inkomna remissvar inte föranleder några ändringar i programmet utan föreslår å direktionens vägnar att respektive medlemskommun antar handlingsprogrammet för perioden 2007-2010.
Tidigare behandling
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2006-12-14,
§ 98, att godkänna handlingsprogrammen och översända dem till förbundets
medlemskommuner och Landstinget Dalarna för remiss.
Kommunstyrelsen informerades om ärendet vid sitt sammanträde i januari
2007.
Inkomna remissvar: Protokoll från Trafik- & Fritidsnämnden 2007-03-21 §
44/förvaltningens yttrande 2007-03-21, protokoll från Skolnämnden 200703-22 § 42/förvaltningens yttrande 2007-03-09, protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott i Rättviks kommun 2007-03-20, § 76, protokoll
från kulturnämnden 2007-03-22 § 31/förvaltningens yttrande 2007-03-08,
protokoll från omvårdnadsnämnden 2007-03-22 § 31/förvaltningens yttrande 2007-03-14, protokoll från socialnämnden 2007-04-04 § 88/förvaltningens yttrande 2007-03-14 samt protokoll från servicenämnden 2007-0417 § 20/förvaltningens yttrande 2007-03-27.
Beslutsunderlag
Förslag till handlingsprogram avseende Skydd mot olyckor (LSO) 20072010 i Falu kommun.
Beslut från Räddningstjänsten Dala Mitt 2006-12-14, § 98 och 2007-02-28,
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

19 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2007-05-22

§ 8.
Inkomna remissvar enligt ovan.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 76

Paragraf

§ 76

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Antagande av förbundsordning för Räddningstjänsten
Dala Mitt
Diarienummer KS 16/07

Ärendet/Tidigare behandling
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2007-02-28,
§ 4 att skicka föreslagen förbundsordning till medlemskommunerna med
förslag att anta den nya förbundsordningen.
Beslutsunderlag
Förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt diarieförd
2007-05-09.
Beslut från Räddningstjänsten Dala Mitt 2007-02-28, 4.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 77

Paragraf

§ 77

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Antagande av räddningstjänstavtal för 2007
Diarienummer KS 16/07

Ärendet/Tidigare behandling
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2006-12-14,
§ 103 att ge räddningschefen i uppdrag att teckna räddningstjänstavtal med
respektive medlemskommun samt att inför nästkommande år se över formerna för räddningstjänstavtalen så att de koordineras med handlingsprogrammen. Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade vidare 2007-02-28, § 5 att
ge förbundschefen i uppdrag att ombesörja att räddningstjänstavtalen undertecknas.
Beslutsunderlag
Förslag till räddningstjänstavtal för 2007.
Beslut från Räddningstjänsten Dala Mitt 2006-12-14, § 103 och 2007-02-28,
§ 5.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 78

Paragraf

§ 78

Sammanträdesdatum

2007-05-22

Förslag om huvudmannaskapet för Slättaanläggningen
Diarienummer KST 125/04

Ärendet
Den 1 januari 2005 slogs den gamla kulturförvaltningen samman med dåvarande Fritid Faluns ungdomsverksamheter, fritidsgårdar och fritidsverksamheter för äldre och andra grupper. Både 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 i form av sporthall och bad för allmänheten och Slättaskolan.
Allmänna utskottet beslutade 2006-11-29 att kommunstyrelseförvaltningen
tillsammans med Trafik- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen får
i uppdrag att utreda alternativa driftsformer för verksamheten inom Slättaanläggningen samt att ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde den 19 april 2007.
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret) föreslår 2007-0515 att allmänna utskottet skall besluta att godkänna organisation och verksamhet i enlighet med förslag ”Slättaanläggningens organisation och verksamhet” version 2.0, daterad 2007-05-15 med bakomliggande rapport ”Slättaanläggningarnas organisation” version 3.0, daterad 2006-08-14 samt att
uppdraget är slutfört.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige fastställde 2004-12-17 en 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.
Allmänna utskottet beslutade 2006-08-15, § 108 att remittera Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) skrivelse 2006-08-14 till Trafik- och fritidsnämnden och till Kulturnämnden för yttrande inför allmänna
utskottets sammanträde den 17 oktober 2006.
Trafik- och fritidsnämnden föreslår 2006-10-18, § 120 att kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Trafik- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda alternativa driftsformer för verksamheten inom Slättaanläggningen samt att därefter ta ställning till vilken huvudman som slättanläggningen skall tillhöra.
Kulturnämnden beslutade 2006-10-26, § 85 att anta förvaltningens förslag
2006-10-18 till yttrande över rapporten om Slättaanläggningarnas organisation som sitt eget.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-12-05, § 38 att Trafik- och fritidsnämnJusterandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

23 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2007-05-22

den ska vara huvudman för Slättaanläggningen from 2007-01-01.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets beslut 2006-11-29, § 18.
Förslag från Kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret) daterat 2007-05-15.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs,
Barbro Ödlunds och Bo Jönssons förslag
att godkänna organisation och verksamhet i enlighet med förslag ”Slättaanläggningens organisation och verksamhet” version 2.0, daterad 200705-15 med bakomliggande rapport ”Slättaanläggningarnas organisation”
version 3.0, daterad 2006-08-14 samt
att uppdraget är slutfört.

Expeditioner
Trafik- & fritidsnämnden och kulturnämnden inkl förslag från Kommunstyrelseförvaltningen
(IT/organisationskontoret) daterat 2007-05-15
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 79

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 79

2007-05-22

Kollektivavtal om samverkan, arbetsmiljö och hälsa
Diarienummer KS 899/07

Ärendet
Godkännande av kollektivavtal om samverkan, arbetsmiljö och hälsa i Falu
Kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår i tjänsteskrivelse
2007-05-09 att kommunstyrelsen skall besluta att godkänna samverkansavtal av den 2007-05-07 om samverkan, arbetsmiljö och hälsa i Falu Kommun.
Tidigare behandling
Föreliggande avtal har slutförhandlats i Kommunen 2007-05-07. Avtalet har
arbetats fram i en partsammansatt grupp, remissbehandlats och utformats i
sin slutliga version av parterna gemensamt. Avtalet ersätter tidigare samverkansavtal daterat 1995-05-04 och gäller för hela kommunen, d v s de förvaltningsvisa avtalen upphör även att gälla.
Beslutsunderlag
Förslag till kollektivavtal om samverkan, arbetsmiljö och hälsa i Falu Kommun daterat 2007-05-07.
Förhandlingsprotokoll från Centrala Samverkansgruppen 2007-05-07.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna samverkansavtal av den 2007-05-07 om samverkan, arbetsmiljö och
hälsa i Falu Kommun.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna samverkansavtal av den 2007-05-07 om samverkan, arbetsmiljö och hälsa i Falu Kommun.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

25 (25)

