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§ 114 Information om Volontärbyrån
Diarienummer KS 170/03

Ärendet
Falu kommun har inrättat en volontärverksamhet i projektform under perioden 2009-2011.
Syfte med volontärverksamhet ur volontärens och ideella organisationens
infallsvinkel; Medlemskap i organisationer är inte längre en grundförutsättning för ideellt engagemang – många väljer i stället att individuellt ställa
upp som frivilliga vid arrangemang, humanitära eller sociala insatser. För att
möta ett sådant behov finns bland annat Volontärbyrån – en organisation
som försöker kanalisera människors vilja till engagemang och som kan anpassa det till individuella önskemål och ambitionsnivåer. Mycket talar för
att det dessutom i längden leder till att flera engagerar sig ideella organisationer. Därigenom har denna nya organiseringsform kommit att bidra till att
bredda rekryteringen till ideella organisationer och till ideellt arbete.
Syftet med volontärverksamhet ur kommunens infallsvinkel är att bidra till
att stimulera välfärdsarbetet i Falun samt arbeta offensivt med det socioekonomiska perspektivet ur ett kommunalt perspektiv. Varje satsad krona genererar i ett större ekonomiskt utfall via de olika frivilliginsatserna.
Projektledare Peter Gehlin informerar om verksamheten.
Tidigare behandling
Volontärverksamhet i form av Volontärbyrå/Frivilligcentral i Falun har tidigare varit föremål för diskussion och utredning inom kommunstyrelsens
allmänna utskott under åren 2003-2005. Vid det tillfället var ett genomförande ej möjligt på grund av att den organisatoriska placeringen i Falun inte
kunde lösas.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade vid sammanträdet 2008-0312 § 26 att bl.a remittera förslaget till berörda frivilligorganisationer samt
berörda nämnder.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2008 att inrätta en volontärverksamhet i projektform under perioden 2009-2011.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2008-10-28, § 236.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.
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§ 115 Redovisning av hyresvakanser per 2009-08-31
Diarienummer KS 459/08

Ärendet
Sammanställning av Kommunfastigheter uppsagda och vakanta lokaler och
bostäder samt Omvårdnadsförvaltningens och Socialförvaltningens uppsagda och vakanta bostäder där Kommunfastigheter upprättar kontrakt och debiterar hyror. Rapporten avser dagsläget 2009-08-31 och avser även förändringar i externa hyresavtal.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är att kommunstyrelseförvaltning (kommunfastigheter) utifrån dagens diskussion fortsätter arbetet med att minimera vakanskostnader respektive externa hyresutgifter.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet har informerats om ärendet vid tidigare sammanträden
senast 2009-04-22. Då beslutades att återrapportering av ärendet ska ske på
allmänna utskottets sammanträde 2009-09-16.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2009-04-22, § 53.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 200909-01.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att kommunstyrelseförvaltning (kommunfastigheter) utifrån dagens diskussion fortsätter arbetet med att minimera vakanskostnader respektive externa hyresutgifter samt
att återrapportering i ärendet ska ske på allmänna utskottets sammanträde i
januari 2010.
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§ 116 Anställningsavtal i form av så kallade befattningskontrakt
Diarienummer KS 57/09

Ärendet
Förslag till revidering av gällande utformning av så kallade befattningskontrakt eller visstidsförordnanden för chefer i Falu Kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är att anta mallen
för befattningskontrakt för chefer i Falu kommun, daterad 2009-08-21.
Tidigare behandling
Verksamhetsutskottet beslutade 1998-06-10, § 74, att anta ”Policy och rutiner vid rekrytering och anställning av förvaltningschefer”, daterad 1998-0512.
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade om kompletteringar av
”Policy och rutiner vid rekrytering och anställning av förvaltningschefer”
1998-06-10, § 74, och 2002-08-20, § 92.
Förhandlingsdelegationen beslutade 2008-10-10 att förändra garanterad
lönenivå för förvaltningschefer då befattningskontrakten ej förlängs till 80%
av lön samt att ge fortsatt uppdrag till personalchef och kommundirektör att
se över utformningen av kontrakten och att senast vid allmänna utskottets
sammanträde den 21 oktober 2009 återredovisa ärendet.
Förhandlingsdelegationen beslutade 2009-09-14, § 28, att föreslå Kommunstyrelsens allmänna utskott att besluta om att vid förlängning av befattningskontrakt ska den tidigare garanterade lönenivån (90 % eller 80 %) gälla så att en utfasning av tillämpningen sker.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-0831/ regler för befattningskontrakt för chefer i Falu kommun 2009-08-21.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Margareta Källgrens och Dan
Westerbergs förslag
att första meningen i § 5 regler för befattningskontrakt justeras till lydelsen:
”Då förtroendearbetstid gäller, utgår ej övertidsersättning.”
att andra meningen i § 7 regler för befattningskontrakt justeras till lydelsen:
”Medarbetaren är också garanterad en lönenivå som motsvarar 80 % av
den vid tidpunkten för förlängningen aktuella lönen.”
att andra meningen i § 8 regler för befattningskontrakt justeras till lydelsen:
”Dock gäller ingen lönegaranti, utan lönen sätts i den aktuella befattningens löneläge.”
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

6 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
116TT

Sammanträdesdatum

2009-09-16

att §§ 7 och 8 i reglerna för befattningskontrakt skall gälla även vid förlängning/ omförhandling av gällande förordnanden samt
att med ovanstående justeringar anta regler för befattningskontrakt för chefer i Falu Kommun, daterad 2009-08-21.
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§ 117 Mormorsgatan, ombyggnad till familjecentral och förskola, antagande av entreprenör
Diarienummer KS 736/07

Ärendet
Kommunfastigheter har under våren 2009 utfört projektering och påbörjat
upphandling av entreprenör för ombyggnad av f.d. Komvux lokaler, på
Mormorsgatan, till Familjecentral. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår Kommunstyrelsen att anta entreprenör för rubricerade entreprenad.
Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2008-05-21:
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) projektera,
upphandla entreprenör och utföra ombyggnad under förutsättning av godkända hyresavtal med landstinget, skolnämnden respektive socialnämnden,
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att teckna
minst ett 10-årigt hyresavtal med landstinget samt
att investeringsmedel för ombyggnaden beaktas i 2009 års budgetarbete
Allmänna utskottet beslutade 2009-06-16:
att bevilja kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) igångsättningstillstånd för familjecentral Mormorsgatan.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2008-05-21, § 55.
Protokoll från allmänna utskottet 2009-06-16, § 94.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 200909-02.
Yrkande
Ordförande Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
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§ 118 Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning för år 2010
Diarienummer KS 565/09

Ärendet
Skolverket har på regeringens uppdrag inbjudit samtliga svenska kommuner
att ansöka om statsbidrag för genomförande av yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning under januari - december 2010.
I rådande arbetsmarknadsläge är kompetensutveckling viktig för att kunna
möta förändringar. Beslut om statsbidrag fattas i december 2009.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
förslag är att godkänna ansökan om statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning för vuxna år 2010.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2009-09-02.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att godkänna ansökan om statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning för
vuxna år 2010 samt
att omedelbart justera beslutet.
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§ 119 Diskussion kring Naturskolan och Harmsarvets framtida
inriktning och verksamhet
Diarienummer KS 191/09

Ärendet
Fråga om Naturskolan och Harmsarvets framtida inriktning och verksamhet.
Skolchef Lena Stoltz och utvecklings- och kvalitetschef Bengt Ericsson närvarar under diskussionen.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2009-03-19:
att hänskjuta till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka möjligheten att
delfinansiera verksamheten till budgetprocessen i april samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.
Skolnämnden beslutade 2009-06-18 att föreslå kommunstyrelsen att den
beslutar om ett riktat verksamhetsstöd uppgående till 960.000 kr/år i tre år
med start 2009 för utveckling och drift av Harmsarvet enligt bifogad projektbeskrivning.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2009-03-19, § 40.
Protokoll från skolnämnden 2009-06-18, § 102/ skrivelse om Naturskolan
och Harmsarvets framtida inriktning och verksamhet, av utvecklings- och
kvalitetschef Bengt Ericsson.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ställa sig positiva till projektidén,
att uppdra till kommundirektören att, i samråd med skolförvaltningen, se
över/ utreda projektorganisationen,
att hänskjuta frågan om ett riktat verksamhetsstöd till budgetprocessen inför 2010 samt
att i övrigt ta diskussionen till protokollet.

Expeditioner
Kommundirektören
Justerandes signaturer
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Skolnämnden
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§ 120 Skrivelse från skolnämnden om arbetsplatsförlagd utbildning
Diarienummer KS 438/09

Ärendet
Skolnämnden har inkommit med skrivelse i vilken man föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder som ökar antalet
APU/praktikplatser i Falu kommun.
Beslutsunderlag
Skrivelse från skolnämnden 2009-06-04.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att kommundirektören och personalchefen får i uppdrag att sätta ihop en
projektgrupp för att utreda frågorna;
1. Förslag till åtgärder som ökar antalet APU och praktikplatser i Falu
kommun,
2. Ta fram förslag till riktlinjer för mottagandet av praktikanter och elever i arbetsplatsförlagd utbildning i Falu kommun och förankrar dessa i
förvaltningschefsgruppen,
3. Ta fram en årsplan för när elever och praktikanter ska ut i arbetslivet
samt
att återredovisning av ärendet sker på allmänna utskottets sammanträde i
mars 2010.

Expeditioner
Kommundirektören
Personalchefen
Skolnämnden
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§ 121 Svar på motion från Christer Falk (S) och Lars Broman
(MP): Förslag att Falu kommun tar över ansvaret för begravningar i kommunen
Diarienummer KS 825/08

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamöterna Christer Falk och Lars Broman har i motion föreslagit att Falu kommun tar över ansvaret för begravningar i kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) förslag är att avslå motionen
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-07-21.
Beslutsunderlag
Motion från Christer Falk och Lars Broman 2008-11-27.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-07-21.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens
(stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-07-21.
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§ 122 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Christer Falk
(S): Förslag att Falu kommun ordnar med en sekulär
högtidlig plats avsedd för borgerliga begravningsceremonier samt en icke-religiös begravningsplats
Diarienummer KS 826/08

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Broman och Christer Falk har i motion föreslagit att Falu kommun ordnar med en sekulär högtidlig plats avsedd för borgerliga begravningsceremonier, samt en icke-religiös begravningsplats.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) föreslår att motionen avslås
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-08-14.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Broman och Christer Falk 2008-11-27.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-08-14.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens
(stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-08-14.
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§ 123 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2009-0826 ej slutförts
Diarienummer KS 23/08

Ärendet
Kommunstyrelsen skall i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa
de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är att ta redovisningen av motioner vilkas beredning per 2009-08-26 inte slutförts till protokollet.
Tidigare behandling
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde
2009-04-16.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2009-09-01/
redovisning av ej slutförda motioner per 2009-08-26.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per 2009-08-26 inte slutförts till protokollet.
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§ 124 Ändring av byggnadsnämndens reglemente
Diarienummer KS 603/09

Ärendet
Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd har ändrats under 2009. Genom
förändringen i 7 kapitlet har befogenheter som tidigare legat på statlig nivå
förts ner till kommunen.
Inom Falu Kommun är det byggnadsnämnden som enligt tidigare gällande
lagstiftning svarat för beslut om dispenser från bestämmelserna om strandskydd och som utövat tillsynen enligt miljöbalken i dessa frågor. Motsvarande bör även gälla i fortsättningen, men för att det ska kunna genomföras
måste byggnadsnämndens reglemente ändras.
Byggnadsnämnden har, med hänvisning till nya regler i Miljöbalken, föreslagit att byggnadsnämndens reglemente ändras.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2004-12-17 att anta reglemente för byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden beslutade 2009-09-02 att med anledning av nya bestämmelser i Miljöbalken 7 kap 18 b § föreslå att byggnadsnämndens reglemente justeras enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Protokoll från byggnadsnämnden 2009-09-02, § 118/ förslag till revidering
av byggnadsnämndens reglemente.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2009-09-07.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att byggnadsnämndens reglemente ändras i enlighet med bilaga till byggnadsnämndens beslut 2009-09-02, § 118.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 125
TT

2009-09-16

§ 125 Begäran från Räddningstjänsten Dala Mitt om förvärv av
räddningsstationerna i Falun, Svärdsjö och Enviken
Diarienummer KS 439/09

Ärendet
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har framfört önskemål om att förvärva de tre räddningsstationer som förbundet hyr av Falu
kommun i syfte att sänka sina kostnader för lokaler. Möte har skett mellan
representanter från Räddningstjänsten Dala Mitt respektive kommunfastigheter för att finna lösningar på kostnadseffektiviseringar. En arbetsgrupp
utreder frågeställningen och arbetet avrapporteras löpande för att så snabbt
som möjligt uppnå syftet att sänka kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter/ stadsbyggnadskontoret)
föreslår kommunstyrelsen besluta att räddningsstationerna i Svärdsjö respektive Enviken säljs till Räddningstjänsten Dala Mitt. För räddningsstationen i Falun behöver konsekvenserna av en försäljning utredas vidare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret och kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2009-03-03.
Yrkanden
Ordförande Håkan Nohrén: Enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning av fastigheten
Hedgårdarna 4:12 till Räddningstjänsten Dala Mitt.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastigheten Borgärdet 79:1 ska säljas till Räddningstjänsten Dala Mitt,
att uppdra till fastighetschefen att innan försäljning sker upprätta och besluta om arrendeavtal för ändamålet klubbstuga med arrendetid maximalt
15 år till Svärdsjö IF på fastigheten Borgärdet 79:1 samt
att ärendet återrapporteras till allmänna utskottets möte 2009-11-18.
Allmänna utskottet beslutar för egen del
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) att
ta fram beslutsunderlag för genomförandet av försäljningen av fastigheterna Hedgårdarna 4:12 och Borgärdet 79:1 i enlighet med diskussionen
vid dagens sammanträde.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 125
TT

Sammanträdesdatum

2009-09-16

Protokollsanteckning
Dan Westerberg och Ingrid Näsman anmäler jäv och deltar därmed inte i
ärendets överläggning eller beslut.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
126TT

2009-09-16

§ 126 Remiss från Finansdepartementet: promemorian upphandling från statliga och kommunala företag (Ds
2009:36)
Diarienummer KS 555/09

Ärendet
Falu kommun har, som en av 70 myndigheter mm, tillskrivits som remissinstans, att yttra sig över införandet av en ny bestämmelse i lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling (LOU). Förändringen innebär att en upphandlande
myndighet inte behöver tillämpa LOU när den anskaffar varor eller tjänster
från en juridisk person (exempelvis ett aktiebolag, ett kommunalförbund
eller en gemensam nämnd) som myndigheten helt eller delvis innehar eller
är medlem i. Detta gäller dock endast under förutsättning att två villkor är
uppfyllda. Dessa villkor motsvarar de s.k. kontroll- och verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna), som har slagits fast i EG-domstolens rättspraxis.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar som sitt eget.
Upphandlare Hans Johansson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Sammanfattning av promemorian upphandling från statliga och kommunala
företag (Ds 2009:36).
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-0908/ yttrande 2009-08-27.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att som Falu kommuns yttrande över remiss Upphandling från statliga och
kommunala företag (DS 2009:36) översända remissvar daterat 2009-0827 samt
att omedelbart justera beslutet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
127TT

Sammanträdesdatum

2009-09-16

§ 127 Svar till Sveriges kommuner och landsting avseende
fortsättning av Jämförande kvalitetsnätverk Bergslagen
Diarienummer KS 582/09

Ärendet
Jämförande kvalitetsnätverk Bergslagen ingår i Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) Jämförelseprojekt. Finansdepartementet har under år
2008 och 2009 finansierat projektet i syfte att alla kommuner ska delta i
jämförande kvalitetsnätverk.
Förhandlingar pågår mellan SKL och finansdepartementet om framtida finansiering. Beslut om fortsatt stöd tas i slutet av september i samband med
budgetpropositionen. SKLs bedömning är att de i bästa fall kan få finansiellt
stöd enbart i begränsad omfattning. Med anledning av detta har SKL den 11
augusti 2009 tillskrivit deltagande kommuner med erbjudande om fortsatt
stöd som finansieras via en avgift om 35 tkr per deltagande kommun och år.
För att kunna planera personella frågor önskar Sveriges Kommuner och
Landsting svar senast 30 september 2009.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att Falu kommun även i fortsättningen skall delta i Jämförande kvalitetsnätverk Bergslagen.
Controller Per Eriksson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting 2009-08-11.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-0828.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att Falu kommun även i fortsättningen skall delta i Jämförande kvalitetsnätverk Bergslagen under förutsättning av att stödet från Sveriges Kommuner och Landstinget kan erbjudas avgiftsfritt.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§
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Sammanträdesdatum

2009-09-16

Expeditioner
Sveriges Kommuner och Landsting

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 128
TT

2009-09-16

§ 128 Upphörande av Hjalmar Grönblads fond till Falu Kvartettsångarförbund
Diarienummer KS 462/09

Ärendet
Kultur- och ungdomsnämnden föreslår att stiftelsen Hjalmar Grönblads fond
till Falu kvartettsångarförbund skall upphöra och att det totala kapitalbeloppet skall utbetalas till Falu kvartettsångarförbund.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kultur- och ungdomsnämnden beslutade 2009-06-10:
att kultur- och ungdomsnämnden tillstyrker kommunstyrelsen besluta att
upphöra med stiftelsen Hjalmar Grönblads fond till Falu kvartettsångarförbund samt
att kapitalbehållningen vid upphörandet av fonden utbetalas till Falu kvartettsångarförbund.
Beslutsunderlag
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2009-06-10, § 41/ förvaltningens förslag 2009-05-15.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-0907.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att stiftelsen Hjalmar Grönblads fond till Falu kvartettsångarförbund skall
upphöra samt
att kapitalbehållningen i stiftelsen utbetalas till Falu kvartettsångarförbund.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
129TT
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§ 129 Svar på revisionsrapport avseende kommunens process
och system för hantering av styrdokument
Diarienummer KS 502/09

Ärendet
Kommunrevisionen har granskat kommunens process och system för hantering av styrdokument I rapporten konstateras att rutinerna kan förbättras.
Revisionsrapporten har skickats till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden,
skolnämnden och socialnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2009-09-09 till kommunrevisionen.
Tidigare behandling
Skolnämnden beslutade 2009-08-26, § 115, att ställa sig bakom skolförvaltningens yttrande avseende ”Granskning av kommunens process för hantering av styrdokument”.
Byggnadsnämnden beslutade 2009-09-02, § 119, att avlämna stadsbyggnadschefens yttrande som sitt eget.
Socialnämndens ordförande yttrade sig i tjänsteutlåtande 2009-09-01.
Beslutsunderlag
Revisionsrapporten, Granskning av kommunens process och system för hantering av styrdokument 2009-06-22.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-09-09.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2009-09-09 till
kommunrevisionen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf
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Sammanträdesdatum

2009-09-16

§ 130 Information om preliminärt delårsbokslut
Diarienummer KS 26/09

Ärendet
Ekonom Ann Lissåker och controller Ove Stenberg redovisar kommunen
och förvaltningarnas ekonomi i relation till budget.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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