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Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 97

Paragraf

T§ 97T

Sammanträdesdatum

2008-09-16

Presentation av ny kommunstyrelsechef: stadsbyggnadschef Margareta Åslund
Diarienummer KS 26/08

Ärendet
Stadsbyggnadschef Margareta Åslund presenterar sig.
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

§ 98

Paragraf

T§ 98

Sammanträdesdatum

2008-09-16

Analys från Sveriges Kommuner och Landsting: En gemensam ingång för arbetssökande
Diarienummer KS 526/08

Ärendet
Förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppdragit åt kansliet att redovisa en analys över vad som bör ingå i en gemensam ingång för arbetssökande samt de kommunala/landstingskommunala
följderna av en sådan organisation. Analysen är nu genomförd och SKL har
översänt en web-baserad remiss till kommunstyrelsen och SKL framför att
det är angeläget att enkäten underställs en politisk bedömning.
Kontorschef Annika Nyström, kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret), föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Information från Sveriges Kommuner och Landsting daterad 2008-06-30
och enkäten som inkom 2008-08-14.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ställa sig bakom förslaget till enkätsvar som redovisats vid dagens
sammanträde.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) för
att skickas in till SKL tillsammans med enkätsvaret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 99

Paragraf

T§ 99T

Sammanträdesdatum

2008-09-16

Lägesrapport om utformningen av det framtida näringslivskontoret och rekrytering av näringslivschef
Diarienummer KS 26/08

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om ärendet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade i augusti att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till allmänna utskottets sammanträde 2008-09-16 utreda utformningen av det framtida näringslivskontoret.
Utvecklingsutskottet beslutade i september att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att beakta rapporten från Kvalitetsnätverk Bergslagen i det
utredningsuppdrag som allmänna utskottet beslutat om rörande näringslivskontorets framtida organisation.
Förhandlingsdelegationen föreslår allmänna utskottet besluta att uppdra till
kommundirektören och personalchefen att starta rekrytering av ny näringslivschef.
Beslutsunderlag
Förhandlingsdelegationens protokoll 2008-08-18, § 25.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg, Bo Jönsson och Håkan Nohrén: Bifall till förhandlingsdelegationens förslag (yrkande nr 1).
Vidare yrkar Dan Westerberg, Bo Jönsson och Håkan Nohrén: Hänskjuta
frågan om näringslivskontorets framtida organisation till utvecklingsutskottet (yrkande nr 2).
Roza Güclü Hedin, Monica Jonsson och Barbro Ödlund: Avslag på yrkande
nr 1.
Beslutsgång
Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutar i enlighet med ordföranden med fleras
yrkanden.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att uppdra till kommundirektören och personalchefen att starta rekrytering
av ny näringslivschef samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 99T

Sammanträdesdatum

2008-09-16

att hänskjuta frågan om näringslivskontorets framtida organisation till utvecklingsutskottet.

Protokollsanteckning
På förslag av Kerstin Söderbaum Fletcher antecknas till protokollet: Viktigt
att beakta vid rekryteringen – att prioritera kunskap om upphandling så att
även mindre företag kan komma ifråga som leverantörer till Falu kommun.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören, personalchefen och
näringslivskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 100

2008-09-16

§ 100 Lägesrapport beträffande kompetensförsörjningen –
förslag till personalutvecklingsplan
Diarienummer KS 131/04

Ärendet
Kompetensutvecklare Lena Öhman, kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret), lämnar en lägesrapport om kompetensförsörjningsarbetet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet yttrade sig 2004-09-14 över revisionsrapport angående
”översiktlig uppföljning av utförda granskningar under 2000-2002” varvid
bl a beslutades att uppdra åt personalkontoret att intensifiera sitt arbete med
den strategiska övergripande personalförsörjningen.
Allmänna utskottet fick en lägesrapport om ärendet 2004-12-14 varvid beslutades att uppdra åt personalkontoret att redovisa arbetet med den strategiska personalförsörjningen till 2005-05-24.
Allmänna utskottet behandlade 2005-05-24 ”Uppföljning av åtgärder i samband med revisionsrapport – lägesrapport beträffande arbetet med den strategiska övergripande personalförsörjningen” och beslutade därvid att uppdra
åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa arbetet med
den strategiska övergripande personalförsörjningen till allmänna utskottets
sammanträde 2005-11-15.
Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att återredovisa ärendet med personalutvecklingsplan till 2006-12-19.
Allmänna utskottet informerades om ärendet 2007-06-12 varvid beslutades
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att presentera slutligt förslag till en kompetensförsörjningsplan för Falu kommun, till
allmänna utskottets sammanträde 2007-12-13.
Beslutsunderlag
Beslut i allmänna utskottet 2004-09-14, § 155, 2004-12-14, § 192, 2005-0524, § 59, 2006-05-23, § 67 och 2007-06-12, § 83.
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)
2008-09-03.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2008-09-16

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att återredovisa kompetensförsörjning i rapport till allmänna utskottet i februari
2009 samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.
Protokollsanteckning
Förvaltningarnas kompetensförsörjning redovisas i deras styrkort och verksamhetsplanering.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 101

Sammanträdesdatum

2008-09-16

§ 101 Prövning av anställningsavtal för förvaltningschef trafikoch fritidsförvaltningen
Diarienummer KS 26/08

Ärendet
Anställningsavtalet för förvaltningschefen vid trafik –och fritidsförvaltningen, Helen Lott, tas upp till prövning.
Kommundirektör Torkel Birgersson och personalchef Inger Klangebo informerar om MBL-förhandling i ärendet.
Tidigare behandling
Förhandlingsdelegationen föreslår 2008-09-15 att utskottet ska besluta att
förlänga Helen Lotts förordnande som förvaltningschef för Trafik- och Fritidsförvaltningen för tiden 2009-01-01 till och med 2012-12-31
Beslutsunderlag
Förhandlingsdelegationens protokoll 2008-09-15, § 31.
MBL-protokoll 2008-09-12.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att förlänga Helen Lotts förordnande som chef för trafik- och fritidsförvaltningen fr o m 2009-01-01 t o m 2012-12-31.

Expeditioner
Helen Lott

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 102

Sammanträdesdatum

2008-09-16

§ 102 Upphandling av livsmedel
Diarienummer KS 170/08

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) beskriver genomförandet
av upphandling av livsmedel i rapport som sammanställts för att ge information om de krav och villkor som legat till grund för den upphandling av
livsmedel som pågår i kommunen.
Ekonomichef Jan Malmberg och upphandlingschef Ulla Gustafsson föredrar
ärendet och förslag till beslut.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet informerades om ärendet 2007-12-13 varvid beslutades
att ärendet återredovisas till 2008-06-18.
Beslutsunderlag
Upphandlingsrapport och beslutsunderlag från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 2008-09-03 respektive 2008-09-16.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att som anbudsgivare för de produktgrupper/varugrupper som framgår av
kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse för
Falu kommuns räkning för perioden 2008-10-01—2010-09-30 med
möjlighet till förlängning upp till 12 månader anta
- Menigo, Karlstad för huvuddelen av varugrupperna och produktgrupperna,
- Falu Partiaffär AB, Falun för leverans av gruppen 7.3 Förkokt potatis
till Falu kommun exkl Kommunservice,
- Allbröd, Borlänge för leverans av gruppen 10.1 Färsk bröd 2-dagars
hållbarhet,
- Berglunds Partiaffär AB, Rättvik för leverans till Kommunservice av
gruppen 7.1 Grönsaker och frukt, gruppen 7.2 Skalade skurna färska
grönsaker och gruppen 7.3 Förkokt potatis och
- Menigo, Karlstad för leverans av gruppen 7,1 Grönsaker och frukt,
gruppen 7.2 Skalade skurna färska grönsaker och gruppen 7.4 Potatis,
gratänger till övriga Falu kommun,
att ge kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2008-09-16

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för information till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 103

Sammanträdesdatum

2008-09-16

§ 103 Antagande av projektdirektiv för Falu Tekniska Centrum
Diarienummer KS 184/07

Ärendet
Kommunen har givit i uppdrag att starta ett projekt (”Falu Tekniska Centrum”) med syfte att utveckla utbildningsprogram och skapa förutsättningar
för yrkesteknisk högskoleutbildning. Idén är att det ska utvecklas på Främby
Hallar tillsammans med andra aktörer. Utbildningen ska ske i harmoni med
näringslivet och näringslivets behov. En bärande tanke är det ska råda ett
dialektiskt förhållande mellan utbildning och arbetsliv; både innehållsmässigt och varvat i tid. Projektet ska ses som en del i att utveckla Främby Hallar (Falu Tekniska Centrum) till verkstadstekniskt centrum till gagn för näringsliv, skapande av arbetstillfällen och möjlighet att bereda en god utbildning.
Ett mål med Främby Hallar är att det kan utvecklas på samma positiva sätt
som Dalregementet har utvecklats för kunskapsföretag och som Ingarvet, i
en annan epok, etablerades för handels- och entreprenadföretag.
Projektet har påbörjats och arbete har bedrivits 2008 av projektledaren
Svante Hanses. Projektet löper över två år och omfattar i direkta projektanslag 4.4 miljoner kr. Projektet gränsar till flera andra projekt och utvecklingsinsatser, varför det finns all anledning att i direktiv särskilt klara ut
uppgifter, positionering och styrning. Projektet har pågått under 2008 och
många arbetsuppgifter är påbörjade och finns också dokumenterade.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
projektdirektiv ”Projekt: ”Falu Tekniska Centrum”, daterad 2008-09-09
samt att tillsätta ledningsgrupp i enlighet med förslaget (projektdirektiven).
Kommundirektör Torkel Birgersson, projektledare Svante Hanses, Kjell
Grundström från Främby Hallar, fastighetschef Olle Wiking och
IT/organisationschef Jan E Fors informerar om ärendet.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottet beslutade 2007-10-16, under förutsättning av skolnämndens godkännande, att planering av ett Design- och Teknikcentrum
kan fortsätta enligt kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) och
skolförvaltningens underlag daterat 2007-09-26, samt att kommundirektören
utser projektledare för genomförandet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens missiv och projektdirektiv 2008-09-09.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2008-09-16

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta projektdirektiv ”Projekt: ”Falu Tekniska Centrum”, daterad 200809-09 samt
att tillsätta styrgrupp i enlighet med förslaget (projektdirektiven) med
kommunstyrelsens ordförande som sammankallande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 104

Sammanträdesdatum

2008-09-16

§ 104 Information om FINSAM
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.
Allmänna utskottet informerade senast om FINSAM i oktober 2007.
Verksamhetsledare Petra Palmestål informerar om FINSAM.
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

Paragraf

T§ 105

Sammanträdesdatum

2008-09-16

§ 105 Antagande av entreprenör för Bjursåsskolan Hus L
Diarienummer KS 462/07

Ärendet
Det finns ett ökande behov av förskoleplatser i Bjursås samtidigt som den
inhyrda 1-avdelningsförskolan Igelkotten har brister i sin utformning. Därför påbörjades en första etapp med ombyggnad av delar av hus L på Bjursåsskolan för att skapa en avdelning förskola. Projektering av etapp 2 med
om- och tillbyggnad av hus L m m pågår.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) föreslår allmänna utskottet besluta att uppdra till fastighetschefen att teckna avtal med entreprenörer X, som utvärderats som nr 1, enligt anbudsutvärdering för respektive
entreprenad samt att denna paragraf omedelbart justeras.
Fastighetschef Olle Wiking redovisar anbudsutvärdering.
Tidigare behandling
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har tillsammans med
skolförvaltningen utrett tre stycken olika alternativ för hur behovet av förskoleplatser kan tillgodoses i Bjursås. Skolnämnden beslutade 2007-04-26
att integrering av förskola i Bjursåsskolan enligt alternativ 3 har prioritet 1
på skolnämndens prioriteringslista.
Allmänna utskottet beslutade 2007-06-12 att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att genomföra ombyggnad av hus L enligt alternativ 3. Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-13 att omprioritera
i budget 2007 för att möjliggöra genomförande av etapp 1.
Allmänna utskottet beslutade 2008-06-18 att uppmana skolnämnden att ta
upp av nämnden beslutad prioriteringsordning avseende byggprojekt till ny
prövning (anpassning av hus V).
Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-02 att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att fortsätta projektering och upphandling
av entreprenad för hus L enligt ritning daterad 2008-04-15 samt att förslag
på tilldelningsbeslut för antagande av entreprenörer för rubricerat projekt
redovisas vid allmänna utskottets möte 2008-09-16.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2008-09-02, § 170.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 200809-08.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 105

Sammanträdesdatum

2008-09-16

Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att anta Trondbygg AB för byggentreprenad, Dalab för luftentreprenad,
Bravida för rörentreprenad, Midroc för elentreprenad, TAC för styrentreprenad och Henningsons el för entreprenad kök,
att uppdra till fastighetschefen att teckna avtal med ovanstående entreprenörer som utvärderats som nr 1, enligt anbudsutvärdering för respektive
entreprenad samt
att denna paragraf omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) för information till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 106

Sammanträdesdatum

2008-09-16

§ 106 Svärdsjöskolan - antagande av entreprenörer
Diarienummer KS 327/07

Ärendet
Svärdsjöskolan hus 01, som inrymmer kök och matsal, är aktuell för ombyggnad. Olika alternativ för kökens utformning och produktionslösning har
presenterats för berörda politiska instanser. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-10-30 gavs ett uppdrag att komplettera utredningen med inriktningen att det ska ske tillagning av mat i Svärdsjö. Utredningen visar att det
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet är att ha två tillagningskök i
Svärdsjö, detta ska dock vägas mot andra konsekvenser.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår utskottet besluta att uppdra till fastighetschefen att teckna avtal med entreprenörer X, som
utvärderats som nr 1, enligt anbudsutvärdering för respektive entreprenad,
att medel för projektet avsätts i 2009 års budget samt att denna paragraf
omedelbart justeras.
Fastighetschef Olle Wiking informerar om att ärendet bör hänskjutas till
kommunstyrelsen den 30 september för beslut.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats ett flertal gånger i kommunstyrelsen och i nämnder.
Nedan redogörs för när ärendet senast behandlades i kommunstyrelsen eller
i en nämnd.
Skolnämnden tog 2007-03-22 § 37, ställning för alternativ 1A. Alternativet
innebär ett mottagningskök i Svärdsjöskolan i befintligt läge samt att Björkhagsskolan uppgraderas från att idag tillaga mat för 200 portioner till en
kapacitet för 650-700 portioner. Genom beslutet har skolnämnden ställt sig
positiv till en investering i hus 01 till ett belopp 22,7 Mkr. Investeringen har
högsta prioritet enligt skolnämndens prioriteringslista för lokalinvesteringar
som senast reviderades 2007-09-03.
Servicenämnden har lämnat ett yttrande i ärendet, 2007-04-17 § 21. Inget
särskilt alternativ förordas utan nämnden önskar att fler aspekter tas med i
bedömningen. Ärendet behandlades även 2007-06-19 § 27.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-05-10 § 78 att anta Lokalprogram/
förstudie för Svärdsjöskolan daterad 2007-04-19 i princip samt att i den
fortsatta processen pröva möjligheten att genom omprojektering sänka kostnaden för entrén.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-30 § 244 att huvudmannaskapet för
Svärdsjöskolans kök övergår från kommunservice till skolförvaltningen
samt att mat ska tillagas i ett eller två kök i Svärdsjö. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) fick i uppdrag att återredovisa ärendet till
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

17 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2008-09-16

allmänna utskottets sammanträde 2007-12-13.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-02-04 att tillagningskök ska finnas på
såväl Svärdsjöskolan som Björkhagsskolan, enligt alt. 1A: 1 i kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) skrivelse samt att ge fastighetschefen i uppdrag att starta detaljprojekteringen för hus 01 enligt av kommunfullmäktige antaget lokalprogram samt att genomföra upphandling av projektet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2008-02-04, § 16.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 200809-08.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att redovisa ärendet för beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 30 september.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Sammanträdesdatum

T§ 107

2008-09-16

§ 107 Information om kommunstyrelseförvaltningens delårsrapport per 2008-08-31
Diarienummer KS 14/08

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson, ekonomichef Jan Malmberg, kanslichef Eva Dahlander, IT/organisationschef Jan E Fors och kontorschef Annika Nyström lämnar information om rubricerade ärende.
Ekonomichef Jan Malmberg informerar därefter om kommunens delårsrapport.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2008-01-23 att ärendet om bostadspolitiska
åtgärder återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2008-09-16 i
samband med delårsbokslutet.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-12:
att socialnämnden, omvårdnadsnämnden och skolnämnden uppmanas att
skyndsamt genomföra de åtgärder som ska ge kostnadsreduktioner,
att övriga nämnder ska genomföra åtgärder för att eliminera prognostiserade underskott i verksamheten samt
att redovisning av genomförda åtgärder och deras effekter återredovisas i
prognos 2 hösten 2008.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets beslut 2008-01-23, § 1.
Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-12, § 82.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 108 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2008-0827 ej slutförts
Diarienummer KS 23/08

Ärendet
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa
de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-03-16, att bifalla motion
om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovisningen
kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor ska ange när
berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den sista
kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inför sammanställningen, ej angett när motionerna ska vara besvarade.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per 2008-08-27 ej slutförts till protokollet.
Tidigare behandling
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde
2008-04-10 § 49.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) missiv daterat 2008-08-27.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per 2008-08-27 ej slutförts till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

T§ 109

2008-09-16

§ 109 Svar på remiss från JO: anmälan om hantering av ett
överklagande
Diarienummer KS 556/08

Ärendet
JO har i skrivelse 2008-07-18, begärt att Falu Kommun ska göra en utredning och yttra sig angående vad som anförs i Ritt Goldsteins anmälan om
hanteringen av ett överklagande.
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
har gjort en intern utredning för att utreda vad som orsakat förseningen och
för att kunna göra eventuella förändringar och förbättringar av handläggningsrutinerna. Resultatet redovisas i kontorets förslag till remissvar som
föreslås godkännas och överlämnas till JO.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2008-09-02/förslag till remissvar 2008-09-01.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag till remissvar.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

T§ 110
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§ 110 Svar på revisionsrapport – granskning av bokslut 2007
Diarienummer KS 350/08

Ärendet
KPMG har granskat bokslutet för år 2007 och önskar synpunkter på rapporten senast 2008-09-30.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att förvaltningens (ekonomikontorets) yttrande daterat
2008-09-02, ska utgöra kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrapporten
”Rapport över granskning av bokslut 2007”.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av bokslut 2007” 2008-04-07.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2008-09-02.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat
2008-09-02, ska utgöra kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrapporten ”Rapport över granskning av bokslut 2007”.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 111 Beslut om Kulturarvet
Diarienummer KS 870/06

Ärendet/Tidigare behandling
Nordiska museet gjorde 2006 en förfrågan till Falu Kommun om man ville
överta verksamheten av Kulturarvet i Falun som främst arbetar med renovering av textilier för museer, kyrkor och liknande. Kulturarvet är även en
arbetsmarknadspolitisk verksamhet som drivs med stöd från länsarbetsnämnden.
Efter behandling i servicenämnden och kulturnämnden och ytterligare kontakter med Nordiska museet informerade kommundirektören på allmänna
utskottet 2007-09-25 att ekonomiska förutsättningar för att ta över verksamheten inte föreligger.
Kommunstyrelsens ordförande har 2008-03-22 tillskrivit ordföranden i Nordiska museets nämnd med begäran att nämnden ska ompröva beslutet att
avveckla Kulturarvet.
Nordiska Museet avslutade sitt ansvar för verksamheten Kulturarvet – Vård
i Falun, i samband med att personalen påbörjade sin semester den 4 juli i år.
All personal är uppsagd och får sin lön från Nordiska Museet fram till dess
att uppsägningarna träder i kraft, och Nordiska Museets ansvar upphör därmed helt 2008-10-15.
Under våren och sommaren 2008 har kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrations-, näringslivs- och personalkontoren) utrett
möjligheterna för en fortsatt verksamhet i någon form. Ett socialt företag,
(jmf. kooperativ), är ett intressant alternativ och Falu kommun har beviljats
medel för att göra en förstudie i detta syfte av Partnerskapet för regionala
och sociala fonden (EU).
Information om Kulturarvets framtid har redovisats vid kommunstyrelsens
utvecklingsutskott 2008-06-17.
Allmänna utskottet beslutade 2008-08-20, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret i samråd med
stadskansliet) att till allmänna utskottets sammanträde 2008-09-16 lämna
underlag för beslut om bildande av ekonomisk förening, ekonomi, förstudie
samt finansiering.
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
redovisar uppdraget och föreslår beslut enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Nordiska museet daterad 2006-11-24, Skrivelse från stiftelsen
Nordiska museet, daterad 2007-04-17, Skrivelse från Nordiska Museet daterad 2007-01-30.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Brev från kommunstyrelsens ordförande 2008-03-22 och svar därpå från
ordföranden i Nordiska museets nämnd 2008-05-29.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2008-07-22.
Allmänna utskottets beslut 2008-08-20, § 83.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2008-09-08.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att Falu Kommun tillsammans med Stiftelsen Dalarnas Museum och Dalarnas Hembygdsförbund bildar Kulturarvet i Falun Ekonomisk Förening i enlighet med förslag till stadgar koncept 2008-08-12,
reviderade 2008-09-08,
att godkänna den ekonomiska planen för föreningen diarieförd 2008-09-11
som sträcker sig till 2009-03-31,
att konstatera att föreningen för fortsatt drift efter 2009-03-31 behöver tillskott i form av EU-medel eller motsvarande och om sådana medel inte
erhålls uppmana föreningen att i god tid återkomma till föreningens bildare för ställningstagande till fortsatt engagemang,
att nominera en styrelseledamot och en styrelsesuppleant i föreningen för
tiden till nästa ordinarie föreningsstämma,
att nominera en revisor och en revisorssuppleant intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, samt
att utse en representant för Falu Kommun vid den konstituerande föreningsstämman.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen – under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan - besluta
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) att vara föreningen behjälplig vid föreningens bildande,
samt
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) att kontinuerligt avrapportera föreningens verksamhet till
kommunstyrelsen och i budgetberedningen.
Protokollsanteckning
Majoriteten nominerar ledamot, revisor och representant till konstituerande
Justerandes signaturer
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föreningsstämma vid kommunstyrelsens sammanträde 30 september.
Oppositionen nominerar styrelsesuppleant och revisorssuppleant vid kommunstyrelsens sammanträde 30 september.
Vidare antecknas att kommunstyrelsen behandlar kommunens finansiering
vid sitt sammanträde den 30 september.
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