SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2007-10-17

Plats och tid

Rådhusets sessionssal, Falun kl 8.30-12.00 och 13.15-17.00

Beslutande

Dan Westerberg (c) ordf.
Barbro Ödlund (s)
Håkan Nohrén (kd)
Bo Jönsson (m) kl 8.30- 16.40 §§
139-153, 158
Lilian Eriksson (m) kl 16.40-17.00
en §§ 154-157, 159
Margareta Källgren (s)

Kerstin Söderbaum Fletcher (fp) kl
8.30 – 12.00 §§ 139-141,147,
152,158
Börje Svensson (fp) kl 13.15-17.00
§§ 142-146, 148-151,153-157,159
Roza Güclü Hedin (s) kl 8.30- 14.00
§§ 139-141,143-144,147,152,158
Monica Jonsson (s) kl 14.00 – 17.00
§§142,145-146,148-151,153157,159

Ej tjänstgörande
ersättare

Börje Svensson (fp) när han ej
tjänstgör enligt ovan
Ingrid Näsman (kd)
Maria Wilje (fap)
Sten H Larsson (fap)
Sören Johansson (v)
Lars Broman (mp) kl 8.30-16.30 §§
139-150, 152-153,158
Inger Olenius (mp)

Monica Jonsson (s) när hon ej
tjänstgör enligt ovan
Krister Johansson (s) kl 8.30-12.00
15.45-16.30
Lilian Eriksson (m) när hon ej tjänstgör enligt ovan
Jonny Gahnshag (s) kl 13.15-16.15

Övriga deltagare
Se även sid 2
Utses att justera

Håkan Nohrén
Falu kommun, Rådhuset 2007-10-23
139-159

Justeringens tid och plats
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………...
Åsa Lundström

Ordförande

………………………………………………………….…..
Dan Westerberg

Justerande

………………………………………………………….…..
Håkan Nohrén
Bevis

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

Kommunstyrelsens allmänna utskott
2007-10-17
2007-10-23
Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Kerstin Bryskhe Persson

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:

1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
139T

Sammanträdesdatum

2007-10-17

Fortsättning övriga deltagare
Miljöchef Kristina Harsbo deltog ej under §§ 139-141, 143-145, 157-158
Personalplanerare Eva Andersson deltog under § 144
Utredare John Nises, Skolförvaltningen deltog under § 158
Per Löfving från Carlson investment management deltog under § 141
Anita Vinblad, Finsam deltog under § 143
Ordförande omvårdnadsnämnden Catharina Hjortzberg-Nordlund deltog under § 150
Jonas Hampus, chef för biståndsenheten deltog under § 150
Kommunstyrelsechefer
Kommundirektör Torkel Birgersson
Kanslichef Eva Dahlander ej §§ 139, 140, 158
IT/Organisationschef Jan E Fors deltog under §§ 142,148-150
Personalchef Inger Klangebo deltog ej §§ 146, 154-157, 159
Fastighetschef Olle Wiking ej §§ 139, 140, 158
Ekonomichef Jan Malmberg
Deltagande från Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
Kontorschef Annika Nyström deltog under § 139, 140, 158
Ekonom Ulf Jacobsson deltog under § 139, 140, 158
Jerker Dahlström arbetsmarknadsenheten deltog under § 139, 140, 158
Samordnare Amel Mujic deltog under § 139, 140, 158
Kjell Olsson rektor vägledningscentrum deltog under § 158
Åsa Bergqvist vägledningscentrum deltog under § 158
Deltagare från Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)
Avdelningschef Niklas Linnsén, deltog under § 153
Utredare Paula Aspfors, deltog under § 153
Deltagare från Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Finanssekreterare Bengt Thored, deltog under § 141
Controller Kenneth Kraft, deltog under §142
Controller Ove Stenberg, deltog under §142

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2007-10-17

Innehållsförteckning
§ 139 Verksamhetsinformation från
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och
integrationskontoret)......................................................................5
§ 140 Plusjobbare i Falu kommun...........................................................6
§ 141 Kapitalförvaltning med etisk inritning ..........................................7
§ 142 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
budget/verksamhetsplan 2008 .......................................................8
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§ 145 Återredovisning av antalet anställda och
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§ 146 Ombyggnad av Hosjöskolan -antagande av entreprenörer..........12
§ 147 Uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen
(personalkontoret) att utvärdera tjänsten Fixar-Malte .................14
§ 148 Annexet vid Rådhusplatsen - Butikslokal uthyres.......................16
§ 149 Nyttjanderättsavtal med Vikabygdens Intresseförening
avseende del av gång - och cykelväg ..........................................17
§ 150 Konsekvenser av alternativa driftsformer inom
omvårdnadsnämnden - vägledningsdiskussion –
redovisning av upphandlingsunderlaget ......................................19
§ 151 Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s) Förslag
till en sammanträdesreform .........................................................20
§ 152 Yttrande över medborgarförslag från Anita Ån, Marie
Arvidsson, Anne-Maj Ivert, Josef Koic, Shyhrete Bytyqi
och Maj Sjöberg angående anställning/praktikplats till
invandrare/flyktingar ...................................................................21
§ 153 Antagande av Lokalförsörjningsplan – skolfastigheter...............22
§ 154 Namnbyte av Kulturnämnden......................................................25
§ 155 Antagande av skolplan 2008-2011 ..............................................26
§ 156 Markförvaltning inom Övre Gruvriset (Gruvrisberget) ..............27
§ 157 Yttrande över revisionsrapport avseende uppföljning av
tidigare granskning skog och mark..............................................29
§ 158 Korrigering av avtal mellan Falu kommun och
Migrationsverket angående ensamkommande barn ....................31

Postadress signaturer Besöksadress
Justerandes
791 83 FALUN
Rådhuset

Telefonväxel
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Utdragsbestyrkande:
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§ 159 Ansökan från Kommunstyrelseförvaltningen
(kommunfastigheter) om bidrag ur stiftelsen A Carlssons
testamentsfond .............................................................................33

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 139 Verksamhetsinformation från Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
Ärendet
Kontorschef Annika Nyström informerar om verksamheten vid Kommunstyrelseförvaltningen
(arbetsmarknads- och integrationskontoret). Informationen kompletteras av Kjell Olsson och
Åsa Bergström från Vägledningscentrum, John Nises, utredare, samordnare Amel Mujic,
ekonom Ulf Jacobsson, samt Jerker Dahlström arbetsmarknadsenheten.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
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Sammanträdesdatum
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§ 140 Plusjobbare i Falu kommun
Diarienummer KS 948/05

Ärendet/tidigare behandling
Genom ändringar i de ekonomiska bestämmelserna angående plusjobbare
har intäkterna från statens sida reducerats med 150 kr/dag och plusjobbare
vilket för Falun kommuns del innebär minskade intäkter med 3,7 Mkr 2007
och 1,8 Mkr för 2008.
Med anledning av detta har Kommunstyrelsen och övriga nämnder redovisat
sin situation avseende antalet plusjobb samt arbetsuppgifter för dem, om
dessa kan inlemmas i den ordinarie verksamheten och om förvaltningen kan
delfinansiera de minskade intäkterna.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-13 att när statens beslut att avbryta
plusjobben för personer som har beslut fram till pensionen verkställs, kommer Falu kommun också att avbryta anställningen i konsekvens av statens
beslut.
Allmänna utskottet beslutade 2007-04-19 bland annat att Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) ges i uppdrag att
återredovisa ärendet på allmänna utskottets sammanträde 2007-10-17.
Kontorschef Annika Nyström och Jerker Dahlström från arbetsmarknadsenheten föredrar ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 141 Kapitalförvaltning med etisk inriktning
Ärendet
Ekonomichef Jan Malmberg, finanssekreterare Bengt Thored och Per Löfving från Carlson Investment Management föredrar ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att revidera ”Placeringspolicy för Falu kommun förvaltade stiftelser” så att policyn innehåller villkor om etiska placeringar,
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att i placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning inarbeta villkor om etiska
placeringar, samt
att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde 2008-02-20.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Carlson Investment Management

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 142 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan 2008
Diarienummer KS 1/07

Ärendet
Ekonomichef Jan Malmberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens budget och verksamhetsplan 2008-2010.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 143 Information om Finsam - Falun
Diarienummer KST 10.04

Ärendet/tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-08, § 214 bl.a. att ingå som medlem
i samordningsförbundet ”Finsam-Falun”, samt att anta förbundsordning för
samordningsförbundet Finsam-Falun. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2007-02-08 beslutades att för nästkommande mandatperiod utse Dan
Westerberg (c) som ledamot och Renée Andersson (s) som suppleant i styrelsen för Finsam-Falun, samt att mandattiden gäller från den 1 april 2007
till den 31 mars 2011.
Verksamhetsledare Anita Winblad föredrar ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Finsam

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 144 Projekt Arenamodellen
Diarienummer KS 900/06

Ärendet
Projekt om samverkan för att minska antalet deltidsarbetslösa och timanställda anmälda på Arbetsförmedlingen.
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår allmänna utskottet besluta att ta rapporten angående Arenamodellen till protokollet, samt att
uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret), att återredovisa ärendet till Kommunstyrelsens allmänna utskott i april 2008.
Personalplanerare Eva Andersson föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott har 2006-12-19 beslutat att uppdra till
Kommunstyrelsen (personalkontoret) och berörda förvaltningar att medverka i Arenamodellen.
Arenamodellen är förankrad hos Centrala samverksansgruppen (facken)
2007-03-06.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse daterad
2007-10-03.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att utreda
möjligheterna till heltidsanställningar som huvudregel i Falu kommun
och återredovisa ärendet i Kommunstyrelsens allmänna utskott 200803-12, samt
att i övrigt ta rapporten angående Arenamodellen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 145 Återredovisning av antalet anställda och personalnyckeltal
Diarienummer KS 267/07

Ärendet/tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2003-11-18, § 257 bl. a. att införa ett generellt
anställningsstopp tills vidare för Kommunstyrelsens förvaltningar, att beslutanderätten i fråga om undantag från anställningsstoppet delegeras till
Kommunstyrelsens allmänna utskott genom dess förhandlingsdelegation,
vidare beslutades att personalens storlek inom Kommunstyrelsens förvaltningar skall återredovisas till Kommunstyrelsen fyra gånger per år, med
början 2003-12-31.
Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23, § 65 bl. a. att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa ärendet med utgångspunkt från 2006 skriftligt inklusive rehabiliteringsåtgärder och jämförelsetal till allmänna utskottets sammanträde i februari 2007.
Allmänna utskottet informerades om ärendet 2007-02-14 och beslutade att
ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-10-17.
Personalchef Inger Klangebo informerade muntligt om ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att hänskjuta ärendet till allmänna utskottets nästa sammanträde.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

11 (34)
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
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Sammanträdesdatum
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§ 146 Ombyggnad av Hosjöskolan -antagande av entreprenörer
Diarienummer KS 329/07

Ärendet
Ombyggnad av Hosjöskolan enligt antaget lokalprogram fortskrider. Detaljprojektering är utförd och upphandling av entreprenörer pågår. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår Kommunstyrelsen besluta:
att uppdra till fastighetschefen att upphandla entreprenörer för ombyggnad
av Hosjöskolan, samt att denna paragraf omedelbart justeras.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige har 2007-05-10 § 76 antagit lokalprogram för ombyggnad av Hosjöskolan samt beslutat om omfördelning av investeringsbudget 2007. Kommunfullmäktige beslutade också att anta Lokalprogram
för Hosjöskolan, daterat 2007-02-14 samt att omfördela investeringsbudget
för befintligt beslut avseende 1 mkr från Svärdsjöskolan till Hosjöskolan.
Allmänna utskottet beslutade för egen del 2007-04-19, under förutsättning
av Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att projektera och påbörja upphandling
av entreprenad enl. förordat alternativ, d.v.s. Alt. 1.
Skolnämnden beslutade 2007-03-22 att fastställa redovisad prioritering och
omfattning av investering i skollokaler.
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra skolnämnden att se
över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn tas till revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse daterad 2007-10-08, med bilaga och tidplan.
Kommunfullmäktiges beslut 2007-05-10 § 76.
Allmänna utskottets beslut 2007-04-19 § 53.
Skolnämndens beslut 2007-03-22 § 37.
Kommunfullmäktiges beslut 2006-03-09 § 37.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att anta entreprenörerna Byggtjänst för bygg, Bravida för Vatten och sanitet, Falu ventilation för ventilation och Bravida för el,
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att uppdra till fastighetschefen att teckna avtal med entreprenörer enligt
allmänna utskottets beslut, samt
att denna paragraf omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter)
Hosjöskolan

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 147 Uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att utvärdera tjänsten Fixar-Malte
Diarienummer KS 460/05

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) har genom sin arbetsmarknadsenhet uppdraget att utvärdera verksamheten Fixar-Malte, en kommunal verksamhet inom arbetsmarknadsprogrammet Plusjobb. Sedan uppdraget gavs har Arbetsmarknadsenheten organisatoriskt flyttats till Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret). FixarMalte har haft operativ verksamhet sedan april 2006. Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) redovisar utvärdering
för tiden april 2006-augusti 2007.
Siffrorna visar att Fixar-Malte-verksamheten har totalt inneburit en kostnad
för kommunen. Kostnaden har burits av Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknadsenheten) och tilläggsanslag för plusjobb i enlighet med beslut
från Kommunfullmäktiges beslut 2007-05-10 angående plusjobbare i Falu
kommun. Faluborna har utnyttjat Fixar-Malte i begränsad omfattning. En
eventuell fortsättning av Fixar-Malte-verksamheten aktualiserar utifrån ekonomiska synpunkter behovet av en ordentlig diskussion om marknadsföring,
tjänsteinnehåll och prissättning, även om anvisad arbetskraft skulle finnas
att tillgå. Det positiva resultat ur andra aspekter än ekonomiska, såsom
minskat antal olycksfall och positiv image för Falun som kommun och boendemiljö finns säkert, men har inte åsatts värden i denna utvärdering.
Jerker Dahlström, chef arbetsmarknadsenheten föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2006-01-17 bland annat att snarast möjligt,
dock senast 1 mars, 2006 att inrätta en tjänst som funktionen ”Fixar-Malte”,
med arbetsmarknadsmedel under två år med utvärdering efter 1½ år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse daterad 2007-09-27.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ge ett uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och
integrationskontoret) att tillsammans med Omvårdnadsförvaltningen utarbeta förslag om och i så fall hur, verksamheten med Fixarmalte kan
fortsätta,
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att återredovisning sker till allmänna utskottets sammanträde i 2008-02-20,
samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
Omvårdnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 148 Annexet vid Rådhusplatsen - Butikslokal uthyres
Diarienummer KS 387/07

Ärendet
Det har sedan flera år tillbaka i tiden diskuterats att en butik i det s.k. Annexet, med adress Slaggatan 4 vid Rådhusplatsen, skulle kunna bidra positivt till att utveckla Falu stad som handelsstad. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) redovisade i mars 2007 en utredning som visade att
det skulle vara möjligt att bygga en ca 120 m2 stor lokal i Annexet. Kommunfastigheter har i enlighet med politiskt beslut tecknat butikshyresavtal,
avtal om finansiering samt startat erforderliga ombyggnader.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår Kommunstyrelsen besluta: att ta informationen om ovanstående delegationsbeslut fattade av fastighetschefen till protokollet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott informerades om ärendet 2007-01-17.
Allmänna utskottet beslutade 2007-03-14 § 36 att ge Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) uppdraget att gå vidare med projektet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) delegationsbeslut daterat 2007-10-02, inklusive bilaga 1.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen om ovanstående delegationsbeslut fattade av fastighetschefen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 150 Konsekvenser av alternativa driftsformer inom omvårdnadsnämnden - vägledningsdiskussion – redovisning av
upphandlingsunderlaget
Diarienummer KS 149/05

Ärendet
Omvårdnadsnämnden beslutade 2007-08-29 att lägga ut tre särskilda boenden, Norshöjden, Korsnäsgården och Daljunkaregården på alternativa driftsformer genom anbudsförfarande. Frågan har uppkommit om vilka konsekvenser detta förfarande får för bland annat kommunservices kostverksamhet. Frågan är om Omvårdnadsnämnden i anbudsförfarandet ska binda de
nya utförarna till att köpa mat från Kommunservice, samt om så inte är fallet, Kommunservice har möjligheten att erbjuda mat till dessa särskilda boenden.
Omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund och Jonas Hampus, chef för biståndsenheten föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2007-09-25 att ta vägledningsdiskussionerna
till protokollet, samt att redovisning av anbudsförfarandet sker vid Allmänna utskottets sammaträde2007-10-17.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Omvårdnadsnämnden

Justerandes signaturer
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§ 151 Yttrande över motion från Bengt Holmquist (s) Förslag
till en sammanträdesreform
Diarienummer KST 105/04

Ärendet
Bengt Holmquist (s) föreslår i en motion att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en sammanträdesreform enligt motionens förslag.
Enligt motionären bör inte tjänstemän tillbringa mer än högst åtta timmar
per vecka i sammanträden. Motionären föreslår även en rad andra åtgärder
för att förbättra sammanträdeskulturen. Kommunstyrelseförvaltningen delar
motionärens synpunkter att man innan man kallar till ett sammanträde noggrant skall pröva om det är nödvändigt att hålla ett sammanträde över huvud
taget och om inte frågeställningen kan hanteras på något annat sätt, e-post,
telefon m fl möjligheter. Att begränsa antalet sammanträdestimmar ligger
naturligtvis i allas intressen men det är ogörligt att ha en tidsbegränsning på
antalet sammanträdestimmar i veckan på det sätt motionären föreslår.
När det gäller övriga förslag på åtgärder som Bengt Holmquist föreslår ställer sig kommunstyrelseförvaltningen positiv till dessa.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen genom förvaltningens
yttrande skall anses besvarad.
Beslutsunderlag
Bengt Holmquists motion diarieförd 2005-04-10, med komplettering inkommen 2005-11-02.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse daterad
2007-09-28.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att Kommunfullmäktige ska föreslås besluta att motionens förslag om en begränsning av sammanträdestiden begränsas avslås, samt att motionen i övrigt anses besvarad, med hänvisning
till Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad 2007-09-28.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta
att motionens förslag om en begränsning av sammanträdestiden för tjänstemän till högst 8 timmar per vecka avslås, samt
att motionen i övrigt anses besvarad, med hänvisning till Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad 2007-09-28.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 152 Yttrande över medborgarförslag från Anita Ån, Marie
Arvidsson, Anne-Maj Ivert, Josef Koic, Shyhrete Bytyqi
och Maj Sjöberg angående anställning/praktikplats till
invandrare/flyktingar
Diarienummer KS 777/05

Ärendet
Anita Ån, Marie Arvidsson, Anne-Maj Ivert, Josef Koic, Shyhrete Bytyqi
och Maj Sjöberg föreslår i ett medborgarförslag att Kommunstyrelsen undersöker möjligheterna att på respektive förvaltning ha anställda/ge praktikanter som motsvaras deras andel av befolkningen i Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
föreslår Kommunstyrelsens allmänna utskott besluta: att ge Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) uppdraget att,
under hösten, undersöka intresset hos samtliga förvaltningar, kontor och
kommunala bolag att ta emot praktikanter ur gruppen flyktingar/invandrare.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anita Ån, Marie Arvidsson, Anne-Maj Ivert, Josef
Koic, Shyhrete Bytyqi och Maj Sjöberg diariefört 2005-10-24.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse daterad 2007-10-02.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att Kommunfullmäktige ska föreslås besluta att bifalla medborgarförslaget, samt
att Allmänna utskottet beslutar för egen del under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut att ge arbetsmarknads- och integrationskontoret
uppdraget att under hösten undersöka intresset hos samtliga förvaltningar,
kontor och kommunala bolag att ta emot praktikanter ur gruppen flyktingar/invandrare.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Allmänna utskottet beslutar vidare för egen del under förutsättning av fullmäktiges beslut,
att ge Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) uppdraget att under hösten undersöka intresset hos samtliga
förvaltningar, kontor och kommunala bolag att ta emot praktikanter ur
gruppen flyktingar/invandrare.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 153 Antagande av Lokalförsörjningsplan – skolfastigheter
Diarienummer KS 835/06

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) och Skolförvaltningen
har tillsammans med övriga berörda förvaltningar och intressenter tagit fram
en lokalresursplan för grundskola och förskola i Falu kommun. Planen är
indelad i tre delar, strategisk plan 10 år, plan med 3 års perspektiv samt plan
för innevarande år. Planerna ska vara ett levande dokument som revideras
om förutsättningar ändras. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att remissutgåvan av planen daterad 2007-09-03 antas med de
förtydliganden som anges i detta dokument.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår Kommunstyrelsen besluta:
att anta dokument Lokalförsörjning skolfastigheter –strategisk plan 10 år
och datera om denna med dagens datum.
att i första hand omorganisation inom Skolförvaltningen sker för att möta
behovet av lokaler om det ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv är det mest fördelaktiga med hänsyn taget till förutsättningarna. Att i
andra hand ombyggnation och utveckling av befintliga lokaler sker. Att i
tredje hand inhyrning av befintliga externa lokaler sker om de är billigare än
nybyggnation. Att i fjärde hand, då inga andra alternativ kvarstår, en nybyggnation sker.
att ge Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) i uppgift att se över
hur finansieringen av Lokalförsörjning skolfastigheter –strategisk plan 10 år
kan lösas för att finna en långsiktig ekonomisk hållbar lösning.
att i samband med godkännande av investering i fastighet godkänna en reglering av anslag till Skolförvaltningen motsvarande internhyran.
att åt Skolförvaltningen tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningen
(kommunfastigheter) uppdra att successivt ta fram underlag som tydliggör
delarna och scenarion i dokument Lokalförsörjning skolfastigheter –
strategisk plan 10 år.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade bland annat 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.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) tillsammans med Skolförvaltningen startade arbetet med att ta fram en lokalresursplan för skolfastigheterna i mitten av februari 2006. Lokalärenden har sedan dess löpande
behandlats av Skolnämnd och kommunstyrelse.
Skolnämnden har fastställt en prioriteringslista som senast reviderats vid
sammanträde 2007-09-20.
Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade lokalförsörjningsplan
2007-06-12 § 96 och gav bland annat uppdraget att återredovisa ärendet till
sammanträde 2007-10-17, samt beslutade att lokalförsörjningsplanen skickas ut på remiss till berörda nämnder genom kommunstyrelseförvaltningens
(kommunfastigheters) försorg.
I Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) Missiv/skrivelse
daterad 2007-10-05 redovisas ombyggnader som Kommunstyrelsen redan
fattat beslut om, och som är en del av lokalförsörjningsplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) Missiv/skrivelse daterad 2007-10-05.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse daterad 2007-10-05, samt inbjudan till remisser över lokalförsörjningsplanen,
daterad 2007-09-03.
Servicenämndens yttrande daterad 2007-09-21.
Skolnämndens beslut 2007-09-20/skolförvaltningens remissvar, bilaga 1-3
daterat 2007-09-11.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
daterad 2007-10-07.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att Kommunfullmäktige och Allmänna
utskottet ska föreslås besluta i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta
att anta dokument daterat 2007-09-03 Lokalförsörjning skolfastigheter –
strategisk plan 10 år,
att i första hand omorganisation inom skolförvaltningen sker för att möta
behovet av lokaler om det ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt
perspektiv är det mest fördelaktiga med hänsyn taget till förutsättningarna. Att i andra hand ombyggnation och utveckling av befintliga lokaler sker. Att i tredje hand inhyrning av befintliga externa lokaler sker
om de är billigare än nybyggnation. Att i fjärde hand, då inga andra alternativ kvarstår, en nybyggnation sker.
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta för egen del
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och kommunfastigheter) i samråd med skolförvaltningen successivt ta fram underlag som tydliggör delarna och scenarion i dokument Lokalförsörjning skolfastigheter –strategisk plan 10 år, samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

23 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
153T

Sammanträdesdatum

2007-10-17

att ge i uppdrag åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och
kommunfastigheter) i uppgift att se över hur finansieringen av Lokalförsörjning skolfastigheter –strategisk plan 10 år kan lösas för att finna en
långsiktig ekonomisk hållbar lösning.
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§ 154 Namnbyte av Kulturnämnden
Diarienummer KS0537/07

Ärendet/tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 15 augusti 2007, § 105
att hemställa hos kulturnämnden att överväga namnbyte av nämnden som
motsvarar förvaltningens namn.
Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att namnet Kulturoch ungdomsnämnden godkänns som nytt namn på kulturnämnden att gälla
fr.o.m. den 1 november 2007.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2007-09-20.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att Kommunfullmäktige ska föreslås besluta att namnet Kultur- och ungdomsnämnden godkänns som nytt namn på
kulturnämnden att gälla fr.o.m. den 1 november 2007.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta
att namnet Kultur- och ungdomsnämnden godkänns som nytt namn på kulturnämnden att gälla fr.o.m. den 1 november 2007.

Justerandes signaturer
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§ 155 Antagande av skolplan 2008-2011
Diarienummer KS 687/07

Ärendet
I skollagen 2 kap. 8 § anges, att det i alla kommuner ska finnas en av Kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende
ska gestaltas och utvecklas.
Skolnämnden beslutade 2007-02-22 att anta övergripande mål för en ny
skolplan. Kommunfullmäktige beslutade att förlänga skolplan 2004-2006
t.o.m. 2007.
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från förvaltningen, i samarbete med
en styrgrupp bestående av skolnämndens presidium, har tagit fram ett förslag till ny skolplan ”Skolplan – en plan för lärande”.
Skolnämndens ordförande har skrivit en inledning, Vision, till skolplanen.
Tidigare behandling
Skolnämnden beslutade 2007-09-20 att föreslå Kommunfullmäktige att anta
Skolplan för Falu Kommun, för åren 2008-2011.
Beslutsunderlag
Skolnämndens protokoll 2007-09-20.
Skolnämndens ordförandes skrivelse diarieförd 2007-09-27.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att Allmänna utskottet beslutar att allmänna utskottets ordförande Dan Westerberg och skolnämndens ordförande
Maria Wilje får i uppdrag att till Kommunstyrelsens sammanträde göra ändringar i skolplanen i enlighet med dagens diskussion, samt att skolplanen
lämnas till Kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att ordförande Dan Westerberg och Skolnämndens ordförande Maria Wilje
får i uppdrag att till Kommunstyrelsens sammanträde 2007-10-30 göra
ändringar i skolplanen i enlighet med dagens diskussion, samt
att skolplanen lämnas till Kommunstyrelsen utan eget yttrande.
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§ 156 Markförvaltning inom Övre Gruvriset (Gruvrisberget)
Diarienummer KS 705/06

Ärendet
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till förändrad markförvaltning inom
Kommunens mark på Gruvrisberget, bilaga A till Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) skrivelse daterad 2007-07-31. Förslaget
har varit remitterat till Trafik- & Fritidsnämnden, Miljönämnden och Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter), vilka har svarat. Arbetsgruppen har genom Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
lämnat ett förslag till förändring av markförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att Kommunstyrelsen beslutar att ta med Trafik
& Fritidsnämndens begäran om medel i budgetprövningen för 2008, med ett
engångsbelopp på 372 000 kronor och ett årligt belopp på 312 000 kronor
fr.o.m. 2008, samt att uppdra åt Trafik- & Fritidsnämnden, i samråd med
Miljönämnden och Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret),
att utreda och föreslå lämplig skyddsform för områdena.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2006-10-17, § 138, beslutade att sända
ärendet på remiss.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2007-08-15, § 102, att återremittera ärendet till Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) för att i samråd med Trafik- och fritidsförvaltningen undersöka alternativa lösningar inkluderat ändrad ambitionsnivå för markförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
daterad 2007-10-02.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
daterad 2007-07-31, inklusive bilaga A, bilaga 1.
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2007-08-15.
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2006-10-17.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att Kommunfullmäktige ska föreslås besluta att ändra indelningen i markförvaltningen enligt tabell 1 och karta bilaga A i Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, samt att uppdra åt Trafik& Fritidsnämnden, i samråd med Miljönämnden och Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att utreda och föreslå lämplig skyddsform för områdena enligt tabell 1.
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Beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att ändra indelningen i markförvaltningen enligt tabell 1 och karta bilaga A
i Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad 2007-07-31, samt
att uppdra åt Trafik- & Fritidsnämnden, i samråd med Miljönämnden och
Kommunstyrelseförvaltningen(stadsbyggnadskontoret), att utreda och
föreslå lämplig skyddsform för områdena enligt tabell 1.

Justerandes signaturer
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§ 157 Yttrande över revisionsrapport avseende uppföljning av
tidigare granskning skog och mark
Diarienummer KS 388/05

Ärendet
KPMG har på uppdrag av Falu kommuns revisorer genomfört en uppföljningsgranskning av kommunens förvaltning av skog och mark. Den ursprungliga granskningen genomfördes under 2005.
Det övergripande syftet med granskningen är dels att bedöma hur väl kommunens politiska prioriteringar och mål uppfylls, dels hur väl kommunen
uppfyller kommunallagens krav på intern kontroll. Kontrollens mål är att
kartlägga och bedöma om Kommunstyrelsen och berörda nämnder har vidtagit rimliga åtgärder i förhållande till revisionens rekommendationer och
Kommunstyrelsens beslut avseende förvaltningen av skog och mark.
Tidigare behandling
Falu kommuns revisorer inkom med sin ursprungliga revisionsrapport
2005–04-19 angående förvaltningen av skog och mark i kommunen. Trafikoch Fritidsnämnden behandlade då ärendet 2005-06-15, § 97 och Kulturnämnden 2005-06-22, § 73. Kommunstyrelseförvaltningen och Miljönämnden lämnade ett samordnat yttrande, daterat 2005-07-14 där också Trafikoch Fritidsnämndens och Kulturnämndens beslut beaktades. Ärendet behandlades sedan slutligt i Kommunstyrelsen 2005-08-30, § 176, vilket har
lett fram till den uppföljning av revisionen som nu sker.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) yttrande daterat 2007-10-02.
Kommunrevisionens yttrande över uppföljning av tidigare granskning av
skog och mark, inkommen 2007-06-19.
Trafik och fritidsnämndens beslut 2007-09-19/trafik och fritidsförvaltningens (anläggningsenheten) yttrande daterat 2007-09-05.
Kulturnämndens beslut 2007-09-20/kulturförvaltningens förslag daterat
2007-09-10.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att Kommunstyrelsen ska föreslås besluta
att överlämna kommundirektörens samordnade yttrande, till kommunrevisionen, som sitt eget.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
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att överlämna kommundirektörens samordnade yttrande daterad 2007-1002 , till kommunrevisionen, som sitt eget.
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§ 158 Korrigering av avtal mellan Falu kommun och Migrationsverket angående ensamkommande barn
Diarienummer KS 236/07

Ärendet
Den överenskommelse som Falu kommun tecknat med Migrationsverket om
anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, sk. ensamkommande barn, diarieförd 2007-08-08, är inaktuell då
en regeländring inträtt som ger kommunen möjlighet att få en högre ersättning även för de barn som fått permanent uppehållstillstånd. Detta genom
att teckna ett nytt avtal som omfattar anordnande av boende för såväl asylsökande, som för barn som fått permanent uppehållstillstånd. Den nya överenskommelsen föreslår ersätta den tidigare tecknade överenskommelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
föreslår Kommunstyrelsens allmänna utskott besluta att Överenskommelse
om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare,
sk. ensamkommande barn , ersätts med Överenskommelse om anordnande
av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, s k ensamkommande barn. Överenskommelsen avser såväl asylsökande barn som barn
med uppehållstillstånd.
Kontorschef Annika Nyström föredrar ärendet med sina kollegor samordnare Amel Mujic, och ekonom Ulf Jacobsson.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2007-08-28 att teckna avtal i huvudsaklig
överensstämmelse med Tillägg till överenskommelse 2007-05-28 mellan
staten genom Migrationsverket och Falu kommun om mottagande av högst
165 flyktingar och andra skyddsbehövande (ensamkommande barn ingår)
avseende åren 2007 och t.o.m. 2009, en överenskommelse som reglerar
mottagandet och en överenskommelse som reglerar anordnandet av boendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
skrivelse daterad 2007-10-08.
Migrationsverkets och Falu kommuns överenskommelse diarieförd 200708-08 om mottagande och boende för flyktingbarn/Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) förslag till korrigering till överenskommelsen 2007-08-08.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att Kommunstyrelsen ska föreslås besluta
att Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan
legal vårdnadshavare, sk ensamkommande barn daterad 2007-08-08 ersätts
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Sammanträdesdatum

2007-10-17

med Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare, sk ensamkommande barn. Överenskommelsen
avser såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan
legal vårdnadshavare, sk. ensamkommande barn daterad 2007-08-08 ersätts med Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande
barn utan legal vårdnadshavare, sk. ensamkommande barn. Överenskommelsen avser såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
159T

Sammanträdesdatum

2007-10-17

§ 159 Ansökan från Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) om bidrag ur stiftelsen A Carlssons testamentsfond
Diarienummer KS0702/07

Ärendet
Ansökan har 2007-09-12 inkommit från Kommunstyrelseförvaltningen,
(kommunfastigheter), avseende största möjliga bidrag for att bevara den
yttre och inre miljön i fd. stadshotellet.
Stiftelsen A Carlssons testamentsfond har 643 3 82 kronor disponibla för
utdelning. Ändamålet med stiftelsen är "att ränteavkastningen i dess helhet
ska användas till bevarande av den inre och yttre miljön i ‘Stadshotellets’
byggnad i Falun". Enligt Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret)
bedömning är de nedlagda kostnaderna i fullständig överensstämmelse med
stiftelsens ändamål.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår Kommunstyrelsen besluta att lämna bidrag om 643 382 kronor ur stiftelsen A Carlssons
testamentsfond till Kommunstyrelseförvaltningen, (kommunfastigheter) för
bevarande av den inre och yttre miljön i fd. stadshotellet.
Tidigare behandling
Bidragsgivningen ur stiftelsen A Carlssons testamentsfond beslutas av
Kommunstyrelsen. Beslut om bidragsgivning togs senast av Kommunstyrelsen 1994-11-29 § 249.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) ansökan daterad 200708-29 om bidrag ur stiftelsen A Carlssons testamentsfond.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse daterad
2007-09-27 med bilagor.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att Kommunstyrelsen ska föreslås besluta
att lämna bidrag om 643 382 kronor ur stiftelsen A Carlssons testamentsfond till Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) för bevarande
av den inre och yttre miljön i fd stadshotellet.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2007-10-17

att lämna bidrag om 643 382 kronor ur stiftelsen A Carlssons testamentsfond till Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) för bevarande av den inre och yttre miljön i fd stadshotellet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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